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ELECCIONS A CONSELL DE DEPARTAMENT (PART ELECTIVA) 

CALENDARI ELECTORAL 2019 

D'acord amb l'article 7 de Reglament de Règim Intern del Departament de Química Física, el calendari ha 

d'incloure les següents dates i terminis: 

1. Exposició pública del cens electoral provisional durant un mínim de 5 dies lectius. 
2. Publicació del cens definitiu en un termini màxim de 8 dies lectius des de la publicació del cens 

electoral provisional. 
3. Presentació de candidatures en un termini de 4 dies lectius a comptar des de l'endemà a la 

publicació de les llistes definitives del cens electoral. 
4. Esmena d'errors de les candidatures en un termini no superior a 4 dies lectius. 
5. Proclamació de la llista provisional de candidatures en un termini que no podrà excedir de 5 dies 

lectius a comptar des de la finalització del termini de presentació de candidatures. 
6. Les reclamacions a la llista provisional de candidatures es presentaran dins dels 2 dies lectius 

següents a la publicació de la llista. 
7. El termini per a resoldre les reclamacions i proclamar la llista definitiva de candidatures serà de 2 

dies lectius. 
8. Les eleccions poden celebrar-se a continuació, realitzant-se la proclamació provisional dels 

resultats de les eleccions en les 24 h següents al tancament d'urnes. 

9. Dins dels 2 dies lectius següents a la proclamació dels resultats provisionals es podran presentar 

les reclamacions corresponents. 

10. En un termini de 2 dies lectius es proclamarà de forma definitiva els electes. 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 

  
Exposició cens i 

reclamacions 
Exposició cens i 

reclamacions 
Exposició cens i 

reclamacions 

18/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 

Exposició cens i 
reclamacions 

Exposició cens i 
reclamacions 

Publicació cens 
definitiu 

Presentació de 
candidatures 

Presentació de 
candidatures 

25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 

Presentació de 
candidatures 

Presentació de 
candidatures 

Esmena errors 
candidatures 

Esmena errors 
candidatures 

Llista provisional 
de candidatures 

01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 05/04/0219 

Reclamacions 
candidatures 

Reclamacions 
candidatures 

Resolució de les 
reclamacions 

Resolució de les 
reclamacions 

Proclamació 
definitiva de 
candidatures 

08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 

Campanya 
electoral 

Campanya 
electoral 

Jornada 
electoral i 

proclamació 
provisional dels 

resultats 

Reclamacions a 
la proclamació 

Reclamacions a 
la proclamació 

15/04/2019 16/04/2019/ 17/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 

Resolució de 
reclamacions 

Resolució de 
reclamacions 

Proclamació 
definitiva 
d'electes 

  

22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 

     

29/04/2019 30/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 03/05/2019 

     

 


