
Convocatòria d’eleccions a òrgans unipersonals (cap d’estudis) de la Universitat de Barcelona per finalització de mandat (votació presencial) (A111-20)
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Unitat d’Organització i Qualitat
Juliol 2022

Convoca eleccions a cap 
d’estudis de la UB

Presenten i signen les 
candidatures via instància 
genèrica a la seu electoral

Proclama els candidats 
a cap d’estudis

Desenvolupament de la 
campanya electoral

Prepara i tramet la 
proposta de convocatòria 
d’eleccions i el calendari

Publica l’anunci de la 
resolució, de la 

convocatòria i el calendari 

Interposen recurs, 
si escau Resol

Publica la resolució de 
la proclamació de les 

candidatures

Pàg. 
2

Rep 
candidatures i 

tramet 
Rep correu amb les 

candidatures presentades 
adjuntes, emplena el document 
de resolució de proclamació de 

candidatures i tramet

Retira la seva  
candidatura, si escau

Reserva la sala per les 
votacions 

Prepara el material necessari 
per a les eleccions

Confecciona les paperetes 
electorals

Indica esmenes, si 
escauEsmena

Signa el document 
de resolució de 
proclamació de 

candidatures

Signa

Comunica la proposta de 
convocatòria d’eleccions i 

calendari

Termini: 30 dies abans de l’expiració del 
seu mandat art. 73.1

A la seu electrònica de la UB i a la seu electoral
Termini: el mateix dia de la convocatòria

Convocatòria d’eleccions a cap d’estudis

Sol·licitud de presentació de candidatura individual

Termini: durant 6 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la proclamació de candidatures

A la seu electrònica de la UB i a la seu electoral

Termini: 24 hores màxim des de 
la presentació de la candidatura

Termini: 8 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria a la seu electrònica i a la seu electoral

Termini: En un màxim de 4 dies hàbils a comptar de la finalització 
del termini de presentació de candidatures Art. 22.1

Termini: El mateix dia de la proclamació 
dels candidats

Termini: fins a 48 hores 
anteriors al dia de la votació

Resolució de proclamació de candidatures
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Òrgan convocant sortint Oficina d’afers generals Candidats RectorElector JEPDegà o deganaSecretaria d’Estudiants i 
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Juliol 2022

Ordena l’execució de l’escrutini amb 
l’obertura de l’urna

Rep i signa la resolució 
provisional i proclama el 

candidat elegit 

Interposen recurs, 
si escau

Custòdia els vots i 
l’expedient sencer del 

procés electoral
Nomena el cap 

d’estudis

ResolPublica la resolució de la 
proclamació provisional

Pàg. 
2

Convoca sessió extraordinària del consell 
d’estudis per elegir el nou càrrec

Selecciona la 
candidatura escollida o 

vot en blanc 

Redacta l’acta de sessió del consell 
d’estudis i l’acta d’escrutini de l’elecció a 

cap d’estudis i la signen electrònicament i 
tramet les actes i els vots

Publica la resolució de la 
proclamació definitiva 

de la candidatura electa

Termini: 4 dies següents a la 
votació, com a màxim

Resulta elegit el candidat que ha obtingut 
majoria absoluta

Rep l’acta de sessió del 
consell d’estudis i l’acta 

d’escrutini 

Constitueix la mesa electoral 

Inicia la votació

Termini: Al finalitzar la votació

Prepara el document de 
resolució de la proclamació 

provisional i el tramet

Proclama definitivament 
la candidatura electa

Prepara la resolució 
definitiva de la candidatura 
electa i tramet per signatura

Rep i signa la resolució de 
la proclamació definitiva 
de la candidatura electa

Termini: 3 dies a comptar des de la 
publicació dels resultats electorals

Resolució provisional proclamació de l’electe

A la seu electrònica de la UB i a la seu electoral

Resolució definitiva proclamació de l’electe

A la seu electrònica de la UB i a la seu electoral

Termini: 10 dies des de la proclamació 
definitiva dels candidats

Termini:10 dies des de la proclamació definitiva dels candidats

Termini: El dia de les votacions

 Si cap candidat o candidata no obté la majoria esmentada, es fa una nova votació en la qual resulta elegit qui obté 
la majoria simple (art. 77.1).

 En el cas de candidatura única, resultarà elegit el candidat que obtingui una majoria simple de vots (art. 77.5).


