Vot anticipat
Una vegada publicada la proclamació definitiva de les candidatures, i d'acord amb
el calendari electoral, s'inicia el termini per a exercir el vot anticipat que serà del dia
25 al 26 de febrer de 2019.
Per a l'exercici del vot de forma anticipada es procedirà conforme al següent:








L'electora o l'elector es personarà davant la Comissió Electoral situada en
l'Administració de l’IUIEG (Aulari II. 1a planta) i sol·licitarà exercir el seu dret
a vot anticipat, prèvia exhibició del seu document d'identificació (DNI,
permís de conduir, passaport o targeta d'identificació universitària (TIU)).
L'electora o l'elector introduirà la papereta en el sobre de menor grandària, i
aquest, juntament amb la certificació d'inscripció en el cens, al seu torn, en
el de grandària major que anirà dirigit a la presidenta de la Comissió.
L'horari per a exercir el vot anticipat serà el dia 25 de febrer de 09.00 a
17:00 h i el dia 26 de febrer de 09.00 a 14.00 h.
L'emissió del vot anticipat exclou el dret a realitzar-lo presencialment el dia
de les eleccions.
A l'efecte d'establir el quorum es considerarà present en la sessió del
Consell de l'Institut en què es realitzarà la votació, la persona que haja
exercit el seu dret de vot anticipat.

Es recorda que per a l'escrutini es consideraran:
a) Vots nuls, els emesos en sobre o paperetes diferents del model oficial; en
papereta sense sobre; en paperetes en les quals s'haguera modificat, afegit o
ratllat el nom de la persona candidata, o incorporat qualsevol altra modificació, o
en sobre que continga més d'una papereta.
b) Vots blancs, els emesos en sobre sense papereta o en papereta que no
continga el nom de la persona candidata.

Alacant a 21 de febrer de 2019
Signat: la Comissió Electoral
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