
ACORD de la Comissió Electoral del dia 
13 de gener de 2014 pel qual es resolen 
les reclamacions presentades al cens 
electoral per a les eleccions de 
representants dels estudiants als consells 
de departament de la Universitat. 

 
La Comissió Electoral, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències 

que li atribueix l’article 9.d) de l’Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre (FOU 
extraordinari núm. 338, de 28 d’octubre), pel qual es reforma la normativa electoral 
de la Universitat, ha acordat: 

 
Primer. Resoldre, de conformitat amb les previsions del calendari electoral 

que figura a l’annex 3 de l'Acord executiu 10845/2013, de 18 de desembre, pel qual 
es convoquen eleccions per elegir alguns dels òrgans col·legiats i unipersonals de la 
Universitat que determina l’article 6.2 de la normativa electoral (FOU extraordinari 
núm. 392, de 19 de desembre), les reclamacions presentades al cens electoral 
corresponent als representants dels estudiants als consells de departament en el sentit 
següent: 

 
Cal incloure la persona següent al Departament de Biologia Fonamental i 

Ciències de la Salut: 
 
NIF/NIE NOM ESTUDIS 
41523180S Bauzá Thorbrügge, Marcos Guillermo Doctorat de Nutrició Humana
 

Segon. Aprovar, un cop introduïda la incorporació indicada, el cens definitiu  
corresponent a les eleccions de representants dels estudiants als consells de 
departament. 

 
Tercer. Fer públic a la pàgina web de la Universitat, d’acord amb les 

previsions del calendari electoral esmentat, el cens definitiu avui mateix. 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i 
els Estatuts de la UIB, es pot interposar recurs d’alçada davant el Rector contra les 
resolucions i els actes de la Comissió Electoral. Aquest recurs exhaureix la via 
administrativa. 

 
Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que 

corresponguin. 
 
Palma, 13 de gener de 2014 
 
El Secretari General, 
 
 
 
 
Pedro Grimalt 



 
 
 
 
 
 
 


