
 

 

CALENDARI D’ELECCIONS GENERALS D’ESTUDIANTS A CLAUSTRE,  
JUNTES DE CENTRE I CONSELLS D’ESTUDI 2018 

FASES DATES PROCEDIMENT 

Convocatòria d’eleccions a Claustre 

Universitari 

7 de març La convocatòria la realitza la Vicerectora d'Estudiants i Política 

Lingüística  

Consulta del cens electoral provisional  Des del 8 de març Els estudiants poden consultar la seva inscripció al cens provisional 

a través de la pàgina d’Eleccions d’Estudiants i accedint al seu espai 

personal al portal MónUB. 

Convocatòria d’eleccions a Consells d’Estudis i 

Juntes de Centre 

Del 8 al 14 de març La convocatòria la realitza el Degà/Degana.  

Resolució d’incidències del cens provisional Del 9 al 20 de març Es resolen les incidències del cens provisional a Claustre, Juntes de 

Centre i Consells d’Estudis. 

Presentació de les candidatures Del 19 de març al 16 d’abril La candidatura s’ha de presentar mitjançant el formulari que es troba 

a la pàgina web d’Eleccions d’Estudiants  a la qual s’accedeix des 

del portal MónUB www.ub.edu/monub/eleccions  

Un cop impreses les candidatures s’han de  presentar a qualsevol 

registre de la Universitat: 

http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html 

Nomenament de les meses electorals  Del 3 al 20 d’abril El nomenament dels membres de les meses el fa el deganat que ho 

ha de comunicar per escrit a cada un dels membres, tant titulars 

com suplents. 

Publicació del cens electoral definitiu*  25 d’abril Els estudiants poden consultar la seva inscripció al cens definitiu a 

través de la pàgina d’Eleccions d’Estudiants i accedint al seu espai 

personal al portal MónUB. 

Els centres també disposaran dels censos i faran la difusió. 

Presentació d’esmenes a les candidatures Del 17 al 24 d’abril La documentació per esmenar les candidatures es pot presentar a 

qualsevol registre de la UB. 

Proclamació de les candidatures   2 de maig Es publiquen a la pàgina web d’Eleccions d’Estudiants. 

Sol·licitud de vot anticipat Del 2 al 7 de maig Cal emplenar el formulari que es troba a la pàgina web d’Eleccions 

d’Estudiants. 

Designació d’interventors Del 2 al 8 de maig Cal emplenar el formulari que es troba a la pàgina web d’Eleccions 

d’Estudiants. 

Campanya electoral  Del 3 al 9 de maig   

Votació  10 de maig 

de 9 a 20 h 

  

Publicació i nomenament dels candidats 

escollits 

Entre l’ 11 i el 15 de maig Els resultats es publiquen a la pàgina web d’eleccions d’estudiants. 

* El centre pot fer la petició del format en el qual vol el cens a través de l’aplicació. Si no s’indica una altra cosa, el format 

dels censos serà una relació alfabètica de tot l’alumnat matriculat al centre. 
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