
RESOLUCION REITORAL DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE 
CONVOCAN ELECCIONS DE REPRESENTANTES DO ESTUDANTADO NO 
CLAUSTRO, DE REPRESENTANTES EN XUNTAS DE CENTRO E DE 
REPRESENTANTES NOS CONSELLOS DE DEPARTAMENTO 

Ao abeiro do establecido nos Estatutos da Universidade da Cori.iña e no Regulamento 
electoral xeral aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do día 29 de 
setembro de 201 1, e tras o informe do Consello de Goberno do día 31 de outubro de 
2012, esta Reitoría resolve convocar eleccións de representantes do estudantado no 
Claustro, de representantes en xuntas de centro e de representantes nos consellos 
de departamento, segundo as seguintes bases: 

A) ELECCIONS DE REPRESENTANTES 

l. Renovación doslas representantes no Claustro Universitario do segi-iinte 
sector: 

Estudantado de lo ,  2' e 3O ciclos, de grao e de mestrados ofciais. 

2. Eleccións de representantes en xuntas de centro dos seguintes sectores: 

Restantes categorías de profesorado que imparta docencia maioritaria 
no centro, e persoal investigador e en formación que colabore na 
docencia. 
Estudantado de lo ,  2' e 3O ciclos, de grao e de mestrados oficiais. 
Persoal de admiriistración e servizos. 

3. Eleccións de representantes nos consellos de departamento dos seguintes 
sectores: 

Profesorado a tempo parcial e persoal investigador en formación que 
colabore na docencia e, no seu caso, doslas lectoreslas integradoslas 
no departamento. 
Estudantado no ámbito da docencia do departamento do que, de ser o 
caso, o 40% corresponderá a estudantes de doutoramento. 
Persoal de administración e servizos. 



B) REQUISITOS E FORMALIDADES PARA PRESENTAR CANDIDATURAS 

1) Son circunscricións electorais: 

a) nas eleccións a representantes do estudantado no claustro: 

- estudantado de lo e 2' ciclos, e de grao cada un dos centros que 
se relacionan no anexo. 

- estudantado de 3' ciclo, en circunscrición única. 
- estudantado de mestrados oficiais, para os efectos de aplicación 

desta resolución, o centro responsable do mestrado en que estea 
matriculado. 

b) nas eleccións a representantes nas xuntas de facultade ou escola, 
cada un dos centros que se relacionan no anexo l. 

c) nas eleccións a representantes nos consellos de departamento, cada 
un dos departamentos que se relacionan no anexo l. 

11) Son elixibles en cada sector e circunscrición electoral as persoas electoras 
que reúnan os seguintes requisitos: 

a) Presentar a súa candidatura conforme ao artigo 15 do Regulamento 
electoral xeral. 

b) Ser proclamada candidata pola Comisión Electoral Central de forma 
definitiva. 

111) 1.- As candidaturas presentaranse por triplicado en solicitude de 
proclaniación, mediante un escrito dirixido á Presidencia da Comisión Electoral 
Central, do día 14 (luns) ao día 17 (xoves) de xaneiro do 2013, até as 14 horas, de 
acordo co que dispón esta resolución e o Regulamento electoral xeral. 

2.- Poderán presentar a súa candidatura ao Claustro o estudantado que teña 
a condición de elixible por figurar no censo definitivo correspondente. 

Poderán presentar a súa candidatura en cada xunta de centro aquelas 
persoas (restantes categorías de profesorado que imparta docencia maioritaria no 
centro, persoal investigador e en formación que colabore na docencia, estudantado e 
persoal de administración e servizos) que teñan a condición de elixibles por figuraren 
no censo definitivo dese centro. 

Poderán presentar a súa candidatura en cada consello de departamento 
aquelas persoas (profesorado a tempo parcial, persoal investigador en formación que 
colabore na docencia, e no seu caso, oslas lectoreslas integradoslas no 
departamento, estudantado e persoal de administración e servizos) que teñan a 
condición de elixibles por figuraren no censo definitivo dese departamento. 



3.- As candidaturas poden presentarse nas oficinas do Rexistro Xeral da 
Universidade da Coruña (Edificio da Reitoría, A Maestranza), nos rexistros 
auxiliares (Casa do Lagar, campus de Elviña e campus de Esteiro, Ferrol), así como 
nos rexistros dos centros, até as 14:00 horas do día 17 de xaneiro (xoves), 
mediante escrito dirixido ao presidente da Comisión Electoral Central, e poderán 
empregar para tal fin os formularios electrónicos que estarán dispoñibles na páxina 
web da UDC. As persoas encargadas dos rexistros consignarán a hora de entrega. 

4.- O escrito deberá ir asinado pola persoa candidata e conterá polo menos os 
seguintes datos: 

a) Nome e apelidos 
b) Enderezo para os efectos de notificacións 
c) Número do documento oficial de identificación 
d) Sector electoral e circunscrición electoral polos que presenta a súa 

candidatura 

IV) 1 .- As candidaturas serán individuais para os efectos de presentación, votación 
e escrutinio. 

2.- As persoas candidatas poderanse agrupar co Único obxecto de realizar a 
campaña electoral. Neste caso, achegarase coa solicitude de cada unha delas a 
denominación e sigla que represente a agrupación, que se incluirá na papeleta 
electoral ao lado do nome da persoa candidata. 

3.- No caso de coincidencia na denominación ou sigla por parte de dúas ou 
máis agrupacións distintas, daráselle preferencia á que teña antes a súa entrada no 
rexistro. 

O proceso de votación realizarase de xeito electrónico ou telemático, de conformidade 
co previsto no artigo 19 do Regulamento Electoral Xeral, axustándose ás seguintes 
regras: 

1. A aplicación informática de votación electrónica garantirá a emisión do voto persoal 
nas mesmas condicións de segredo e igualdade que o voto en urna. 

2. O procedemento de votación electróriica consistirá na erriisión de votos dentro do 
prazo habilitado a tal efecto desde un dispositivo conectado á internet ata unha urna 
dixital remota ubicada nun recinto protexido e baixo a custodia da Comisión Electoral 
Central da UDC. 

3. A Comisión Electoral Central garantirá que a infraestrutura tecnolóxica que dá 
soporte ao sistema electoral contemple as medidas de seguridade que garantan o 



correcto funcionamento durante o período no que se exerce o dereito a voto; o 
secreto e a privacidade do votante; a integridade do voto e un escrutinio disociado. 

4. A autenticación é a acreditación por medios electrónicos da identidade da persona 
electora, ben como do contido, integridade e autoría da súa vontade, plasmada no 
voto. 

O sistema de autenticación que da acceso ao sistema de votación será o Sistema de 
Federación de lndentidade da Universidade da Coruña (usuario+contrasinal 
corporativo). 

5. Os membros da Comisión Electoral Central constituranse en Mesa electoral 
electrónica para velar polo correcto exercicio do procedemento de voto electrónico. A 
secretaría xeral disporá o personal técnico e informático necesario para apoiar as 
súas funcións. 

Os membros da Mesa electoral electrónica constituiranse ás 9:00 do día 5 de febreiro 
de 2013. A reunión poderán asistir os interventores designados ao efecto polas 
candidaturas. O persoal de apoio da secretaría xeral xerará sete tarxetas cifradas 
para o acceso mancomunado da Mesa electoral electrónica á urna dixital, 
precisándose como mínimo catro delas para que o programa sexa operativo. 

Unha vez habilitada a urna dixital, o proceso de votación comezará ás 10:OO. 

6. A votación realizarase por unha soa vez sendo este o voto válido emitido. O 
sistema contemplará, na pantalla de votación, o voto a persoas candidatas e o voto 
en branco, pero non existirán votos nulos. O programa informático dará a opción de 
imprimir ou gardar un recibo cun código de control, que permitirá comprobar á 
electora ou elector que o seu voto foi validamente emitido e utilizado no escrutinio. 

7. O período de votación electrónica rematará ás 20:OO. A partir dese momento, 
ningún elector ou electora poderá acceder á dirección electrónica que da acceso á 
votación, e comezará o proceso de escrutinio. A Mesa Electoral Electrónica accederá 
ao proceso inforniático de escru,tiriio mediante as catro chaves aleatorias 
correspondentes. 

8. Os votos electrónicos serán conservados e custodiados pola Mesa Electoral 
Electrónica mentres non rematen os correspondentes procedemento de reclamación. 

9. A secretaría xeral atenderá as dúbidas e incidencias que podan suscitarse, ben por 
correo electrónico (comision e evoto@udc.es), ou ben 
telefonicamente (extensións 1007,2370 ou 1161). 



D) CALENDARIO ELECTORAL (elaborado de conforrriidade co Regulamento 
electoral xeral) 

l. Convocatoria das eleccións por resolución reitoral (artigo 13) 

19 de novembro de 2012 (luns). 

2. Publicación do censo electoral provisorio (artigo 5) 

7 de decembro de 2012 (ven res). 

3. Prazos de presentación e resolución de recursos e solicitudes de 
rectificación do censo electoral provisorio (artigo 14) 

Prazos de presentación (artigo 14.1): do 10 de decembro (luns) ao 14 de 
decembro do 2012 (venres), até as 14:OO horas. 
Prazos de resolución (artigo 14.2): do 17 de decembro (luns) ao 19 de 
decembro (mércores). 

4. Data de publicación do censo definitivo (artigo 14.4) 

O 20 de decembro de 2012 (xoves). 

5. Prazo de presentación de candidaturas (artigo 15) 

Do 14 de xaneiro de 20 13 (lu ns) ao 1 7 de xaneiro de 201 3 (xoves), até as 
14:OO horas. 

6. Proclamación provisoria de candidaturas (artigo 16) 

O 21 de xaneiro de 2013 (luns). 

7. Prazos de presentación e resolución de recursos e solicitudes de 
rectificación da proclamación provisoria de candidaturas (artigo 16) 

Prazos de presentación: do 22 de xaneiro de 2013 (martes) ao 23 de xaneíro 
de 2013 (mércores), até as 14:OO horas. 
Prazos de resolución: do 24 de xaneiro de 2013 (xoves) ao 28 de xaneiro de 
2013 (luns). 

8. Proclamación definitiva de candidaturas (artigo 16) 

O 28 de xaneiro de 2013 (luns). 



9. Campaña electoral (artigo 17) 

Do 29 de xaneiro de 2013 (martes) ao 4 de febreiro de 2013 (luns). 

10. Data da votación (artigo 19) 

O 5 de febreiro de 2013 (martes). 

13. Data de proclamación provisoria de candidatos electos (artigo 24) 

O 6 de febreiro de 2013 (mércores). 

14. Prazos de presentación e resolución de recursos, e solicitudes de 
rectificación da proclamación provisoria dos candidatos electos (artigo 25) 

Prazos de presentación: do 7 de febreiro de 2013 (xoves) ao 11 de febreiro 
de 2013 (luns), até as 14:OO horas. 
Prazos de resolución: do 12 de febreiro de 2013 (martes) ao 14 de febreiro 
de 2013 (xoves). 

15. Data da proclamación definitiva de candidatos electos (artigo 26) 

O 15 de febreiro 201 3 (ven res) 

A Coruña, 19 de noveAbro de 2012 

Xosé Luís ~ rmksto  Barbeito 


