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Acord del Consell de Govern de 8 d’octubre de 2020, relatiu  al procediment de vot anticipat 

en les eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona, atesa la situació 

excepcional derivada de la COVID-19. 

 

Antecedents i fonaments de dret 

 

Atesa l’excepcionalitat de la situació actual derivada de la crisi sanitària per la COVID-19 i la 

incertesa de la seva evolució i el seu impacte en la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de 

la Universitat de Barcelona, es fa necessari procedir a  adoptar mesures per adaptar el 

procediment de vot anticipat regulat en l’article 30 del Reglament general d’eleccions de la UB a la 

situació actual, simplificant i facilitant l’exercici d’aquesta modalitat de vot per a tots els membres 

de la comunitat universitària, garantint que tots els electors i electores puguin exercir el seu dret de 

vot amb  les garanties suficients. 

 

En conseqüència, el Consell de Govern, amb informe favorable de la Junta Electoral Permanent 

reunit en data 8 d’octubre de 2020, 

 

ACORDA:  

 

Primer.- El dipòsit del vot anticipat en les eleccions a rector o rectora de la Universitat de 

Barcelona es podrà realitzar a les següents dependències:  

 

- Secretaria General 

- Secretaries d’Estudiants i Docència de tots els centres,  

-    Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge) 

- Administració de Campus de Torribera 

 

Correspondrà, respectivament, a la secretària general, al secretari o secretària acadèmica del 

centre i a les administradores de les Administracions esmentades, la custòdia del vot anticipat.  

 

Les dependències esmentades disposaran de les paperetes de vot i sobres electorals 

corresponents per tal de lliurar als electors i electores que vulguin exercir el vot anticipat. 

 

Segon.- Procediment:   

 

1) Els electors i electores (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i 

estudiants) podran obtenir el certificat d’inscripció en el cens a través de la Intranet 

corresponent, des del moment de la proclamació de candidats i fins a cinc dies abans de la 

data fixada per a la celebració de la votació.  
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2)  L’elector o electora haurà d’introduir el certificat i el sobre electoral amb la papereta electoral  

en un sobre tancant indicant el colꞏlectiu a què pertany i es lliurarà en les dependències 

indicades en l’acord primer que correspongui amb la mesa electoral del cens on està inscrit.   

 

3) El sobre haurà de ser lliurat en el període indicat en el calendari electoral i en tot cas fins a les 

quinze hores del dia hàbil anterior a la l’elecció. Els responsables de la seva recepció hauran 

de comprovar el compliment dels requisits establerts. El mateix dia de la votació, ordenaran el 

lliurament dels vots anticipats a la mesa electoral corresponent.   

 

4) En el cas de realització de segona volta, el vot anticipat s’haurà de formalitzar en la data 

indicada en el calendari electoral,  fins a les 15h del dia hàbil anterior a l’elecció. 


