Aprovat per la Junta Electoral en sessió del 20 de desembre de 2017

CALENDARI PER A L’ELECCIÓ A RECTOR O RECTORA
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 22 DE FEBRER DE 2018.
Acordada pel Consell de Govern de 19 de desembre de 2017 la convocatòria per a
l’elecció de rector o rectora per al dia 22 de febrer de 2018, la Junta Electoral, en
aplicació del Reglament Electoral General (d’ara endavant REG) aprovat pel
Claustre el 22 de maig de 2014, fa públic el calendari següent:
12-01-2018, divendres
(fins les 14 hores)

Finalització del període de presentació de candidatures

15-01-2018, dilluns

Proclamació provisional de candidatures (art. 20.2 del REG)

Del 15-01-2018, dilluns
fins les 14 hores
del 23-01-2018, dimarts

Període de presentació d’impugnacions, reclamacions,
renúncies i esmena dels defectes que s’hagen pogut
apreciar i que hagen estat comunicats per la Junta
Electoral (art. 20.2 del REG)

23-01-2018, dimarts

Proclamació definitiva de candidatures (art. 20.2 del REG)

30-01-2018, dimarts

Finalització del termini de presentació opcional a la Junta
Electoral del programa i els noms dels membres dels
equips de les candidatures (art. 20.4 del REG)

Del 23-01-2018, dimarts,
al 21-02-2018, dimecres

Campanya electoral (art. 20.5 del REG)

02-02-2018, divendres

Publicació dels censos provisionals (art. 6.2.2 del REG)

Del 02-02-2018, divendres
al 8-02-2018, dijous

Període de reclamacions al cens (art. 6.2.2 del REG)

05-02-2018, dilluns

Reunió del Claustre per a l’exposició i debat de
candidatures i programes (art. 20.5.8é del REG)

15-02-2018, dijous

Publicació pels responsables electorals de la composició
de les meses electorals (art. 12 del REG)

15-02-2018, dijous

Censos definitius

19-02-2018, dilluns
fins les 14 hores

Finalització del termini de proposta d’interventors o
interventores (art. 12.3 del REG)

19-02-2018, dilluns
abans de les 10 hores

Finalització del termini per justificar la impossibilitat de
formar part d’una mesa (art. 12 del REG)

21-02-2018, dimecres
fins a les 14 hores

Finalització del termini per al dipósit del vot anticipat

(art.20.2 del REG).

(art. 11 del REG)
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22-02-2018, dijous
a les 9:45 hores

Constitució de les meses electorals

22-02-2018, dijous
de 10 a 18 hores

Votació (art. 13 del REG)

22-02-2018, dijous
abans de les 20 hores

Lliurament pels responsables de mesa de les actes a la
Junta Electoral (art. 20.8 del REG)

22-02-2018, dijous

La Junta Electoral fa públic el resultat provisional.

(art. 12.5 del REG)

(art. 20.8 del REG)

( (art. 25 del REG)

23-02-2018, divendres
27-02-2018, dimarts
fins les 14 hores

Període de presentació d’impugnacions.

28-02-2018, dimecres

La Junta Electoral fa públic el resultat definitiu.

(art. 20.8 del REG)

(art. 20.8 del REG)

En el cas de no haver obtingut cap candidatura la majoria absoluta dels vots
ponderats, es procedirà a una segona votació, entre les dues candidatures que hagen
obtingut més vots ponderats en la primera, la qual tindrà lloc el 6 de març de 2018,
amb el calendari següent:
05-03-2018, dilluns
fins les 14 hores

Finalització del termini per al dipòsit del vot anticipat de
la segona votació (art. 20.9 del REG)

06-03-2018, dimarts
a les 9:45 hores

Constitució de les meses electorals

06-03-2018, dimarts
de 10 a 18 hores

Votació. (art. 20.9 del REG)

06-03-2018, dimarts
abans de les 20 hores

Lliurament pels responsables de mesa de les actes a
la Junta Electoral (art. 20.8 del REG)

06-03-2018, dimarts

La Junta Electoral fa públic el resultat provisional.

(art. 20.9 del REG)

(art. 20.8 del REG)

07-03-2018, dimecres
09-03-2018, divendres
fins les 14 hores

Període de presentació d’impugnacions.

12-03-2018, dilluns

La Junta Electoral fa públic el resultat definitiu.

(art. 20.8 del REG)

(art. 20.8 del REG)

El president de la Junta Electoral,

Carlos L. Alfonso Mellado

