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COMISSIÓ ELECTORAL Acord de la 
convocatòria d'eleccions

El CONSELL DE DIRECCIÓ obre el 
procés electoral

28 1 2 3 4 5 6

FOU extr. 345:   Publicació de la 
convocatòria d'eleccions          

Exposició pública del cens a la 
pàgina web

Exposició pública del cens a la 
pàgina web Presentació de 

reclamacions al cens Presentació de 
candidatures    

Exposició pública del cens a la 
pàgina web Presentació de 

reclamacions al cens Presentació 
de candidatures    

Exposició pública del cens a la 
pàgina web    Presentació de 

reclamacions al cens 
Presentació de candidatures  

7 8 9 10 11 12 13

COMISSIÓ ELECTORAL: Proclamació 
candidatures  Exposició pública del 
cens a la pàgina web Presentació de 

reclamacions al cens  

Exposició pública del cens a la 
pàgina web Presentació de 

reclamacions al cens Campanya 
electoral      Vot anticipat a les 

seus i al Registre    

Campanya electoral   Vot anticipat 
a les seus i al Registre          

Campanya electoral     Vot 
anticipat a les seus i al Registre 

COMISSIÓ ELECTORAL: 
Resolució de les reclamacions 

al cens                  
Campanya electoral    Vot 

anticipat a les seus i al 
Registre                 

14 15 16 17 18 19 20

Campanya electoral  Vot anticipat a 
les seus i al Registre            

La Comissió Electoral exposarà el 
cens definitiu a la pàgina web     
Campanya electoral      Vot 

anticipat a les seus i al Registre   

Campanya electoral    Vot anticipat 
a les seus i al Registre          

Campanya electoral     Vot 
anticipat a les seus i al Registre 
Darrer dia perquè els candidats 

nomenen els interventors      

Campanya electoral    Vot 
anticipat a les seus i al 

Registre                 

21 22 23 24 25 26 27

Campanya electoral  Vot anticipat a 
les seus i al Registre            

Jornada de reflexió       
Vot anticipat al Registre         

PRIMERA VOLTA 
COMISSIÓ ELECTORAL: 

Proclamació provisional nou Rector 

Presentació de reclamacions a la 
proclamació provisional  

Campanya electoral     Vot 
anticipat a les seus i al Registre 

COMISSIÓ ELECTORAL: 
Resolució reclamacions 
proclamació nou Rector 

Campanya electoral    Vot 
anticipat a les seus i al 

Registre                 

                                                                 

28 29 30 31 1

Campanya electoral  Vot anticipat a 
les seus i al Registre            

Jornada de reflexió       
Vot anticipat al Registre         

SEGONA VOLTA COMISSIÓ 
ELECTORAL: Proclamació 

provisional nou Rector 

Presentació de reclamacions a la 
proclamació provisional       

COMISSIÓ ELECTORAL: 
Resolució reclamacions 
proclamació nou Rector      

Febrer / Març / Abril


