
ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL DE 5 D’ABRIL DE 2011 

Acord núm. 2/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’estima la reclamació presentada 
pel Sr. Ferran Badia Pascual. 

Acord núm. 3/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’estima la reclamació presentada 
per la Sra. Margarita  Moltó Aribau. 

Acord núm. 4/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’estima la reclamació presentada 
pel Sr. Jordi Casanovas Salas. 

Acord núm. 5/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’estima la reclamació presentada 
per la Sra.  

Acord núm. 6/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’estima la reclamació presentada 
per la Sra. Teresa Gabernet Cinca. 

Acord núm. 7/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual es desestima la reclamació 
presentada pel Sr. Ramon Aiguadé Aiguadé. 

Acord núm. 8/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual es desestima la reclamació 
presentada pel Sr. Francesc Josep Rubí Carnacea. 

Acord núm. 9/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual es desestima reclamació 
presentada per la Sra. Bruna Miralpeix Anglada. 

Acord núm. 10/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual es desestima la reclamació 
presentada per la Sra. Núria Gabernet Llevet. 

Acord núm. 11/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’aprova el canvi de col·legi 
electoral del Sr. Antoni Palau Ybars, essent el nou col·legi electoral de la Facultat de Medicina. 

Acord núm. 12/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’aprova el canvi de col·legi 
electoral del Sr. Josep Maria Tamarit Sumalla, essent el nou col·legi electoral de la Facultat de Medicina. 

Acord núm. 13/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’aprova el canvi de col·legi 
electoral del Sr. Juan Manuel Perulles Moreno, essent el nou col·legi electoral de la Facultat de Medicina. 

Acord núm. 14/2011, de la Junta Electoral de 5 d’abril de 2011, pel qual s’aprova el canvi de col·legi 
electoral i de col·lectiu del PDI del Sr. Juan Pemán Gavín, essent el nou col·legi electoral de la Facultat de 
Medicina i el nou col·l3ctiu el de Personal Acadèmic Doctor amb vinculació permanent a temps parcial de 
5 o més hores. 

 

 

 

 

 

 

 


