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Convocatòria d’eleccions de representants a la Junta del Departament de Ciència 
i Enginyeria Nàutiques 
 

 



CALENDARI D’ELECCIONS DE RENOVACIÓ DE REPRESENTANTS A LA JUNTA 
DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA I ENGINYERIA NÀUTIQUES 

 
 4 Representants del sector PDI doctor adscrit o vinculat al departament elegits d’entre i pels 

membres d’aquest col·lectiu en el Consell del Departament 
 1 dels representant al consell del sector EGM 
 2 Representants de l’agrupació dels següents col·lectius: professorat associat, personal investigador 

en formació i el personal docent i investigador no doctor, elegits d’entre i pels membres d’aquest 
col·lectiu en el Consell del departament 

 
Convocatòria de les eleccions       04 de maig de 2018 
Publicació del cens provisional                    07 de maig de 2018 (10:00) 
Inici de reclamacions i rectificacions al cens electoral (3 dies hàbils)  08 de maig 2018 (10:00) 
Final de reclamacions i rectificacions al cens electoral    11 de maig 2018 (10:00) 
Exposició del cens electoral definitiu      11 de maig 2018 (12:00) 
Inici presentació de candidatures (3 dies hàbils següents)   14 de maig de 2018 (10:00) 
Final presentació de candidatures      17 de maig de 2018 (12:00) 
Proclamació provisional de candidats      17 de maig de 2018 (13:00) 
Reclamacions a les candidatures      18 de maig de 2018 (12:00) 
Final reclamacions candidatures      23 de maig de 2018 (12:00) 
Proclamació definitiva dels candidats      23 de maig de 2018  (12:15) 
Sorteig dels membres de la mesa electoral (DCEN)    24 de maig de 2018 (12:30) 
Inici del vot anticipat        25 de maig de 2018 (13:00) 
Campanya electoral  25 de maig de 2018 
Final vot anticipat        28 de maig de 2018 (13:00) 
Jornada reflexió        29 de maig de 2018 
Votacions         30 de maig de 2018 (10 a 14) 
Escrutini i publicació provisionals de representants electes   30 de maig de 2018 (14:05) 
Inici reclamacions als resultats       31 de maig de 2018 (09:30) 
Final reclamacions als resultats       5 de juny de 2018 (12:00) 
Proclamació definitiva dels candidats electes     6 de juny de 2018 (12:00) 
 

 
 
F. Xavier Martínez de Osés 
Secretari acadèmic departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques 
Barcelona a 4 de maig de 2018 


