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Acord núm. 204/2020 del Consell de Govern de 28 d’octubre de 2020, pel qual s’aprova la modificació del calendari
electoral per a les eleccions de l’estudiantat al Claustre, a Junta d’Escola o Facultat i a Consell de Departament.
Any 2020.
Acord núm. 205/2020 del Consell de Govern de 28 d’octubre de 2020, pel qual s’aprova atorgar facultats a la
Junta Electoral per poder variar, en cas de necessitat, el calendari electoral per a les eleccions de l’estudiantat al
Claustre, a Junta d’Escola o Facultat i a Consell de Departament. Any 2020.
Acord núm. 2/2021, de la Junta Electoral d’1 de febrer de 2021, pel qual s’aprova fixar els dies 16 i 17 de febrer
de 2021, des de les 10:00 h. del dia 16 de febrer i fins a les 12:00 h del dia 17 de febrer de 2021, com a dates
per a la votació electrònica de les eleccions de l’estudiantat a Claustre, a Junta de Facultat o Escola i a Consell
de Departament.
Acord núm. 3/2021, de la Junta Electoral d’1 de febrer de 2021, pel qual s’aprova establir el dia 17 de febrer de
2021, com a data per a la proclamació de resultats.

D’acord amb el que preveuen els articles 43, 45.4,142,192,193,194 i 195 dels Estatuts de la Universitat
de Lleida i l’article 5 de la Normativa electoral, es convoquen eleccions de representants d’estudiants
al Claustre, a Junta de Facultat o Escola i a Consell de Departament, amb el calendari següent:
Calendari per a les eleccions d’estudiants al Claustre, a Junta de Facultat o Escola i a Consell de
Departament.
18 de juny de 2020

Consell de Govern: aprovació de la convocatòria d’eleccions i
del calendari electoral

20 d’octubre de 2020

Publicació dels censos electorals provisionals.

Fins al 27 d’octubre de 2020

Reclamacions dels censos provisionals

29 d’octubre de 2020

Resolució de les reclamacions dels censos provisionals, per la
Junta electoral.

Fins al 30 d’octubre de 2020

Determinació per part de la Junta Electoral dels llocs a cobrir al
claustre i determinació per part de les Comissions electorals dels
centres dels llocs a cobrir a les Juntes de Centre i Consells de
Departament.

30 d’octubre de 2020

Publicació dels censos definitius

Del 16 al 23 de novembre de 2020

Presentació de candidatures.

26 de novembre de 2020

Proclamació provisional de les candidatures al claustre per la
Junta electoral i proclamació provisional de les candidatures a
Juntes de centre i Consells de departament per les Comissions
electorals dels centres.

Fins al 30 de novembre de 2020

Impugnació de candidatures.

2 de desembre de 2020

Resolució de les impugnacions de les candidatures i
proclamació definitiva de les candidatures per la Junta
electoral.

3 de desembre de 2020

Inici de la Campanya electoral.

15 de febrer de 2021

Jornada de reflexió.

Del 16 de febrer de 2021, a les 10:00 h.
Votació electrònica
fins al 17 de febrer de 2021 a les 12:00 h.
17 de febrer de 2021

Proclamació dels resultats.

