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Acord núm. 282/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova la
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Calendari per a les eleccions de rector/a de la Universitat de Lleida. Any 2019

18 de desembre de 2018

Del 24/4/2019 al 5/5/2019

Consell de Govern: aprovació convocatòria
d’eleccions i del calendari electoral.
Publicació del cens electoral provisional.
Termini per presentar reclamacions al cens
provisional
Resolució de les reclamacions presentades al
cens electoral provisional.
Publicació definitiva del cens electoral
Presentació candidatures a rector/a
Proclamació provisional de candidatures a
rector/a
Termini per a la impugnació de les candidatures
presentades
Resolució impugnacions i Proclamació definitiva
de les candidatures a rector/a
Termini per a l’exercici del vot anticipat i el vot
per correspondència
Campanya electoral

6/5//2019

Jornada de reflexió

7/5/2019

JORNADA ELECTORAL 1ª VOLTA. Horari de
10:00h a 18:00h
Proclamació provisional de resultats 1ª volta

20 de març de 2019
Del 21/3/2019 fins al 26/3/2019
28/3/2019
29/3/2019
Fins al 3/4/2019
4/4/2019
Del 5/4/2019 al 9/4/2019
11/4//2019
Del 24/4//2019 al 3/5/2019

8/5/2019
Del 9/5/2019 al 11/5/2019
13/5/2019
14/5/2019
Del 16/5/2019 al 24/5/2019
Del 16/5/2019 al 21/5/2019
22/5/2019
23/5/2019
24/5/2019
Del 25/5/2019 al 28/5/2019
29/5/2019
30/5//2019

Termini per a la impugnació dels resultats de la
1ª volta
Resolució de les impugnacions presentades
Proclamació definitiva dels resultats de la 1ª volta
Termini per a l’exercici del vot anticipat i del vot
per correspondència de la 2ª volta
Campanya electoral de la 2ª volta
Jornada de reflexió
JORNADA ELECTORAL 2ª VOLTA. Horari de
10:00h a 18:00h
Proclamació provisional de resultats 2ª volta
Termini per a impugnació dels resultats de la 2ª
volta
Resolució de les impugnacions presentades
Proclamació definitiva de resultats de la 2ª volta

