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Els estudiants que per algun motiu no puguin participar en la votació a les eleccions el dia 10 de maig 

poden exercir el seu dret de vot de forma anticipada (Art. 13 del Reglament d’Eleccions a òrgans 

col•legiats i de referèndums de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona) 

 

PROCEDIMENT PER AL VOT ANTICIPAT  

Sol·licitud per votar anticipadament 

Els interessats han d’emplenar el formulari electrònic que trobaran a la pàgina web d’Eleccions: 

http://www.ub.edu/monub/eleccions 

Termini de sol·licitud de vot anticipat: del 2 al 7 de maig. 

 

El vot anticipat 

El vot anticipat es pot exercir a la secretaria del centre o per correu urgent des del 2 al 7 de maig. 

 

Vot anticipat: 

1. El formulari complimentat arribarà electrònicament al Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE). 

2. El SAE  farà arribar a la secretaria del centre còpia del formulari electrònic rebut. 

3. El centre haurà de fer arribar a l’estudiant les paperetes de votació a l’adreça que hagi indicat al 

formulari. 

4. L’estudiant haurà d’introduir la papereta de la candidatura que vol votar dins d’un sobre. Aquest 

sobre, junt amb una fotocòpia del DNI, s’haurà d’introduir dins d’un altre sobre que indiqui per 

fora el nom de l’alumne, el tipus d’elecció (Claustre Universitari, Junta de Centre o Consell 

d’Estudis) i la signatura. 

5. Aquesta documentació l’ha d’entregar o fer arribar per correu a la Secretaria del Centre on cursa 

els seus estudis com a molt tard el dia 7 de maig. La documentació que no arribi dins del termini 

establert no es tindrà en compte. 

 

Jornada electoral 

El dia de les eleccions el centre haurà de facilitar al President de la mesa els sobres amb les votacions 

anticipades. 

Un cop finalitzat l’horari de votació, el President de la mesa procedirà a obrir els sobres, comprovarà 

amb el DNI que l’estudiant consta al cens i introduirà a la urna de l’elecció que correspongui el vot 

anticipat, prèviament a fer el recompte de vots. 
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