RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de
gener de 2015 per la qual es fan públics els
representants provisionals dels claustrals
del grup C) (estudiants) al Consell de
Govern.
Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió
ordinària per elegir, entre altres processos electorals, els representants dels claustrals
del grup C) (estudiants) al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article
25.1.e) dels Estatuts. Els representants provisionals del grup esmentat són:
Vocals representants dels estudiants (grup C):
Titulars
Estudis de grau
1. Heydy Samantha Lange Rodríguez (Economia –llicenciatura + grau–)
2. Miguel Romero Cádiz (Història –diplomatura + grau–)
3. Deborah de Oliveira Xavier (Dret –llicenciatura + grau–)
4. Xavier Pons Natta (Psicologia –llicenciatura + grau– + Psicopedagogia
–llicenciatura–)
5. Antoni Pons Cabanellas (Administració i Direcció d'Empreses
–llicenciatura– + Administració d’Empreses –grau– + Ciències Empresarials
–diplomatura–)
Estudis de postgrau
1. Margalida Sastre Rosselló (títols propis de postgrau –màster, especialista i
expert–)
Estudis de doctorat
1. Sebastián Sebastián, María
Suplents
Estudis de grau
1. Alba Martínez Useros (Fisioteràpia –diplomatura + grau–)
2. Julià Vadell Martínez (Infermeria –diplomatura + grau–)
3. Enric Sala O’Shea (Universitat Oberta per a Majors –UOM i altres–)
4. Marta Guijarro Mas (Educació Social –diplomatura + grau–)
Estudis de postgrau
1. Javier Rivas Ortiz (màsters universitaris)
Estudis de doctorat

–
El període de mandat dels vocals representants serà el que estableix l'article
25.2 dels Estatuts de la Universitat: «La durada del mandat dels representants
claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup
C), de dos anys. El mandat dels representants dels degans i directors d’escola, de
departament i d’institut universitari de recerca té una durada de dos anys.»
L'ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de
vots obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.
Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que
corresponguin.
Palma, 28 de gener de 2015
El Rector,

Llorenç Huguet

