
Calendari electoral per a renovació de la part electiva del Consell de 

l'Institut Universitari d'Electroquímica de la Universitat d'Alacant (4 

de març al 10 d'abril de 2019) 

 

Aprovat en la reunió del consell d'institut d'1 de març de 2019. 

 

 

 

Exposició del cens provisional i termini de presentació de 

reclamacions al mateix 

4 al 7 de març 

Publicació del cens definitiu 11 de març 

Sol·licitud per a exercir el vot anticipat  12 al 15 de març 

Presentació de candidatures 12 al 15 de març 

Esmena d'errors 20 i 21 de març 

Proclamació provisional de candidatures 25 de març 

Presentació de reclamacions 26 i 27 de març 

Proclamació definitiva de candidats 29 de març 

Campanya electoral 1 al 3 d’abril 

Exercici del vot anticipat 1 al 3 d’abril 

Jornada electoral 4 d’abril 

Publicació dels resultats provisionals 4 d’abril 

Presentació de reclamacions 5 i 8 d’abril 

Proclamació definitiva de candidates i candidats electes 10 d’abril 

 

   

   

Terminis establits en el reglament de l'institut (en dies lectius): 

 

a) Publicació del cens provisional    no inferior a 4 dies (*) 

b) Publicació del cens definitiu (**) màxim vuit dies després de (a) 

c) Presentació de candidatures    4 dies després de (b) 

d) Esmena d'errors                            màxim 4 dies després de (c) 

e) Proclamació provisional de candidatures              màxim 5 dies després de (c) 

f) Presentació de reclamacions    2 dies després de (e) 

g) Proclamació definitiva de candidats              màxim 2 dies després de (f) 

h) Campanya electoral / Vot anticipat      

i) Jornada electoral       

j) Publicació dels resultats provisionals                        en les 24 hores després de la votació 

k) Presentació de reclamacions    2 dies 

l) Publicació dels resultats definitius              màxim 2 dies després de (k) 

 

(*)Inclou el termini per a la sol·licitud d'adscripció a un cos per als electors que 

pertanyen a més d'un d'ells.  

(**)Alhora es farà públic per part de la Comissió Electoral l'horari de les eleccions 

(mínim 2 hores) 

 

 

 

 



Data de les últimes eleccions al consell:    14/03/2017  

Data de les últimes eleccions a director d'institut:              10/05/2017   

 

Inici del període electoral:     04/03/2019  

Data proposada per a les eleccions a consell:    04/04/2019  

Fi del període electoral:      10/04/2019   

 

 

 

 

 

 

 DL DT DC DJ DV DS DG 

FEBRER 25    26    27  28      1      2 3 

 

 

MARÇ 

 4    a   5   a   6   a   7   a   8    9 10 

11   b 12   c 13   c 14   c 15   c 16 17 

18    19   20   d 21   d 22    23 24 

25   e 26   f 27   f 28    29   g 30 31 

 

ABRIL 

  1    h   2   h    3   h   4   i,j   5   k 6 7 

  8   k   9   10  l 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

 

 

 

a) Publicació del cens provisional    no inferior a 4 dies (*) 

b) Publicació del cens definitiu (**) màxim vuit dies després de (a) 

c) Presentació de candidatures    4 dies després de (b) 

d) Esmena d'errors                            màxim 4 dies després de (c) 

e) Proclamació provisional de candidatures              màxim 5 dies després de (c) 

f) Presentació de reclamacions    2 dies després de (e) 

g) Proclamació definitiva de candidats             màxim 2 dies després de (f) 

h) Campanya electoral / Vot anticipat      

i) Jornada electoral       

j) Publicació dels resultats provisionals                        en les 24 hores després de la votació 

k) Presentació de reclamacions    2 dies 

l) Publicació dels resultats definitius               màxim 2 dies després de (k) 

 


