
 
Protocol   del   procés   per   a  la   selección   de   per   al   canvi   de   denominació   del   DEGC 

L'equip directiu del departament i els coordinadors de les AACC del mateix plantegen el procés 
per a la selecció de noms per al canvi de denominació del DEGC que atén al principi d'estar obert 
a tots els membres del DEGC, tant per a proposar noms com per a la selecció de la terna mínima 
que es portarà al Consell que haja de decidir sobre el canvi del nom. Este Protocol es portarà per 
a la seua aprovació en el plé del Consell. 
 
Un 
El procés de selecció de noms consta de tres fases. Primera de proposta individual de nous noms. 
Segona de votació de les dites proposades; aquesta fase es repetirà si fóra necessari a fi 
d'assegurar un mínim d'una terna de noms. Tercera d'elevació dels noms seleccionats al Consell. 
En totes les fases hi haurà e-mails recordatoris. 
 
Dos 
Fase de proposta individual. Es girarà e-mail a tots/es els membres del departament convidant-
los a participar aportant un nou nom. Cada membre pot proposar un sol nom (i el seu acrònim) 
remés des de la direcció d'e-mail en la qual rep les notificacions del DEGC. Termini de propostes 
entre 7-10 dies. Després es girarà a tots la llista de noms presentats a fi que no hi haja duplicitats 
i que tots comproven que està la seua proposta. Tot el procés es canalitza des del Laboratori del 
DEGC. 
 
Tres 
Fase de votació i selecció de noms. S'obrirà un nou període per a la votació dels distints noms 
d'entre 7 i 14 dies, el qual es comunicarà per e-mail. Les votacions han de realitzar-se des de la 
mateixa adreça de correu. Cada membre del departament rebrà una matriu amb el llistat de tots 
els noms proposats i cada membre podrà votar i triar en una seqüència pròxima als valors: 10-
8-6-4-3-2 que s'especificarà en el dit e-mail. Perquè la votació siga vàlida ha d'emetre's un total 
de vots per damunt del 50% (>33 vots). Perquè els noms triats siguen vàlids per a constituir, 
almenys, una terna que elevar al Consell, cada un dels noms proposats ha d'haver arreplegat 
>33% dels vots del DEGC o >50% dels vots emesos (el menor d'ambdós valors). No cal oblidar 
que el fi del procés és disposar al menys tres noms diferents que presentar al Consell pel que si 
haguera molts noms i fóra necessària una segona ronda de votacions per la dispersió de 
resultats, aquesta es realitzaria seguint el mateix procés, però amb una matriu de noms ja molt 
menor on se seleccionarien els més votats en la primera ronda. Aquestes normes es revisaren 
per l'equip i els coordinadors al finalitzar cada fase per a comprovar la transparència i 
l'oportunitat. 
 
Quatre 
Del procés ha de resultar al menys una terna de noms que elevar al Consell del Departament, 
noms que hauran de ser els més votats dels processos anteriors. El model de votació en el plé 
del Consell es decidirà en el mateix a tenor del Reglament de Règim Intern. A més, als 8 
profesores/as implicats en el procés, se sumen com a tècnics Eduardo Gras i Santiago Vilella. 
 
Calendari aproximat: 
-Fase 1a: propostes de noms entre el 4 i el 16 de desembre de 2015. 
-Fase 1b: exposició de noms entre el 21 de desembre i el 7 de gener. 
-Fase 2: votació dels noms entre el 12 i el 26 de gener de 2016. 


