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Consell de Govern Sessió: 10-03-2016 

   

 

ACORD 21/2016 en relació amb el punt 7 de l'ordre del dia de la sessió del 

Consell de Govern de data 10 de març de 2016:  

 

Aprovació de la convocatòria d’elecció a rector/rectora de la UAB. 

 

 

 
 
Correspon al Consell de Govern convocar el procés electoral per a l’elecció a rector o rectora. De conformitat 
amb l’article 18 del Reglament Electoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de 
Govern el dia 22 de desembre de 2003 i modificat per acords de dates 27 de setembre de 2006, 2 d'octubre 

de 2008, 30 de setembre de 2010 i 17 d’octubre de 2012, la convocatòria ha d’anar acompanyada del 
calendari electoral que haurà elaborat la Junta Electoral General. 
 
La Junta Electoral General és l’òrgan electoral principal de la UAB. Té com a competències fonamentals 
l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a la UAB, la proclamació dels 
resultats definitius de les eleccions a rector/a i membres del Claustre, així com la resolució de les reclamacions 
i impugnacions referents al procés o als resultats electorals. 

 
En data 23 de febrer de 2016  es van reunir els membres de la Junta Electoral General i van acordar l’adopció 
del calendari electoral que ara es presenta al Consell de Govern. En aquesta mateixa reunió també es van 

aprovar criteris diversos sobre qüestions organitzatives de les eleccions que seran adequadament comunicats 
a la comunitat universitària. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
A la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Junta Electoral General el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
 
ACORDS 

 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2016 d’acord amb el calendari 
electoral elaborat per la Junta Electoral General que s’annexa.  
 

SEGON.- Encarregar la secretària general que vetlli pel seguiment del procés electoral a rector o rectora de la 
UAB, i per la comunicació efectiva a tota la comunitat universitària de les diverses fases d’aquest procés. 

 
TERCER.- Comunicar aquests acords a tota la comunitat universitària. 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de març de 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oficina de Coordinació Institucional Universitat Autònoma de Barcelona 
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ELECCIONS A RECTOR O RECTORA DE LA UAB 2016 
 

Calendari electoral 
 

 

Convocatòria d’eleccions 10.03.2016 

Publicació censos electorals provisionals 12.04.2016 

Termini de reclamacions al cens electoral 13 al 18.04.2016 

Termini per a la presentació de candidatures 13 al 22.04.2016 

Resolució de les reclamacions al cens per la Junta Electoral General 21.04.2016 

Publicació del cens electoral definitiu 22.04.2016 

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral General 25.04.2016 

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats 26 al 28.04.2016 

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral  29.04.2016 

Presentació dels programes a la Secretaria General 30.04.2016 al 05.05.2016 

Campanya electoral 29.04.2016 al 19.05.2016 

Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals Abans del 12.05.2016 

Termini per a exercir el vot anticipat  
30.04.2016 al 17.05.2016 a les 

9:30 

Dia de les eleccions 19.05.2016 

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions 20.05.2016 

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de 

les eleccions 
20 al 21.05.2016 

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General 23.05.2016 

Termini per a exercir el vot anticipat en la segona volta 
23.05.2016 a les 10:00 al 

24.05.2016 a les 9:30 

Segona volta de les eleccions, si s'escau 26.05.2016 

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions 27.05.2016 

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de 
les eleccions 

28 al 30.05.2016 

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General 31.05.2016 
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