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I. ELECCIONS A CLAUSTRE UNIVERSITARI 
 

 
 
 

1.  COMPOSICIÓ DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI 
 
Quina és la composició del Claustre Universitari? 

 
El nombre màxim de membres del Claustre Universitari es fixa en tres- cents, 
excloent el rector o rectora, la persona titular de la secretaria general i el o la gerent. 
 
Els  membres  electes  del  Claustre  estan  formats  per  les  persones elegides entre 
els sectors següents: 
 
a) Una representació elegida per i entre el sector dels professors doctors amb 

vinculació permanent igual al 51% dels membres del Claustre Universitari. 
b)   Una  representació  elegida  per  i  entre  el  sector  del  personal acadèmic, 

excloent els professors doctors amb vinculació permanent, igual al 14% dels 
membres del Claustre Universitari 

c)  Una representació elegida per i entre el sector dels estudiants de de grau i 
màster igual al 20% dels membres del Claustre Universitari. 

d)  Una representació elegida per i entre el sector dels estudiants de doctorat 
igual al 3% dels membres del Claustre Universitari. 

e) Una  representació  elegida  per  i  entre  el  sector  del  personal 
 d'administració  i  serveis  funcionari  igual  al  8%  dels  membres  del 
 Claustre Universitari. 

f)  Una representació elegida per i entre el sector del personal d'administració i 
serveis laboral igual al 4% dels membres del Claustre Universitari. 

 
Els membres nats del Claustre Universitari, que restaran el nombre de 
representants corresponent als sectors als quals pertanyin perquè aquests no 
superin els percentatges determinats, són els següents: 
 
a) Els degans o les deganes de les facultats. 
b) Els directors o les directores de les escoles. 
c) Els directors o les directores dels departaments. 
d) Els directors o les directores dels instituts universitaris de recerca, i de   

l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. 
e) El rector o rectora anterior. 

 
 
Quan es renova el Claustre Universitari? 
 

El Claustre Universitari es renovarà cada quatre anys, llevat dels claustrals 
representants dels estudiants, que seran renovats cada dos anys. 
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2.  ELS ELECTORS I ELECTORES EN LES ELECCIONS A CLAUSTRE 
UNIVERSITARI 

 
Qui poden ser electors o electores en les eleccions a Claustre Universitari? 

 
Els electors són les persones que pertanyin al col·lectiu dels estudiants i que 
estiguin matriculats en la data de la  convocatòria de  les  eleccions i  del personal 
acadèmic i del personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona en 
actiu en la mateixa data i que mantinguin aquests requisits fins l’inici del període de 
votació. El professorat emèrit és elector però no elegible. 

 
 
3.  CIRCUMSCRIPCIONS ELECTORALS 
 

Quines són les circumscripcions electorals? 
 

Les circumscripcions electorals són: 
a) Pel sector del personal acadèmic: les facultats i escoles a les quals estigui 
adscrit i els departaments respectius 
b) Pel sector dels estudiants de grau i màster: les facultats, i escoles respectives. 
c) Pel sector dels estudiants de doctorat: tota la Universitat. 
d) Pel sector del personal d'administració i serveis: tota la Universitat. 

 
Com es distribueixen les circumscripcions electorals? 

 
Per l’elecció dels membres electes del Claustre, les persones que pertanyin als 
diferents sectors es distribuiran proporcionalment en les respectives 
circumscripcions, aplicant-se la regla de les fraccions més grans. 
 
En tot cas, es garantirà que tots els sectors puguin presentar almenys una 
persona candidata en les respectives circumscripcions. 

 
 
4.  CALENDARI ELECTORAL I CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
 

Qui aprova el calendari electoral? 
 

El Consell de Govern aprovarà el calendari electoral i la forma o formes de votació 
per les eleccions a Claustre Universitari, a proposta de la Comissió Electoral. 

 
Qui és l’òrgan convocant? 

 
El secretari general, per ordre del president del Claustre Universitari, convocarà 
eleccions abans  de  30  dies  hàbils  anteriors a  l’acabament del mandat dels 
membres del Claustre Universitari. 
 

Qui publica la convocatòria i el calendari electoral? 
 

El secretari general publicarà la convocatòria i el calendari electoral. 
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On es publica la convocatòria i el calendari electoral? 
 

A la Seu electrònica de la Universitat. A efectes merament informatius, i atenent a 
criteris de màxima difusió, es podrà publicar addicionalment la convocatòria i el 
calendari en els taulells d’anuncis de la Universitat. En cas de discrepància  entre  la  
convocatòria  publicada  en  la  Seu  electrònica  i  la publicada en el taulell 
d’anuncis, preval la publicada en la Seu electrònica. 

 
 
5.  DIFUSIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL 
 

Qui farà difusió del procés electoral a Claustre? 
 

La Secretaria General donarà màxima difusió de tota la informació relativa al 
procés electoral. 

 
 
6.  PRESSUPOST DEL PROCÉS ELECTORAL 
 

Quins recursos es destinaran? 
 

La Universitat de Girona destinarà la suficient consignació en el seu pressupost per 
tal de fer-se càrrec de les despeses originades per les eleccions. 

 
 
7.  EL CENS ELECTORAL 
 

Qui elabora el cens electoral? 
 

La Secretaria General. 
 
Qui publica el cens electoral i quan? 

 
La Secretaria General publicarà el cens electoral en el període fixat pel 
calendari electoral. 

 
On es publica el cens electoral? 

 
A la Seu electrònica de la UdG. A efectes merament informatius, i atenent a criteris 
de màxima difusió, es podran publicar addicionalment els censos en el taulell 
d’anuncis de la Universitat. En cas de discrepància entre   els censos publicats a 
la Seu electrònica i els censos publicats als taulells d’anuncis, prevalen els publicats 
a la Seu electrònica. 

 
Com s’ordena el cens electoral? 

 
El cens electoral dels professors doctors amb vinculació permanent i el de la resta 
de personal acadèmic s’ordenarà separadament per departaments i per facultats i 
escoles. 
El cens electoral del personal d'administració i serveis s’ordenarà de forma global 
per a tota la Universitat separant el funcionari del laboral 
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El cens electoral dels estudiants de grau i màster s’ordenarà per Facultats i 
Escoles i el dels estudiants de doctorat per tota la Universitat. 
Els electors només podran figurar en el cens electoral corresponent a un dels 
sectors. 

 
Què succeeix si es pertany a més d’un sector? 

 
Aquelles persones que constin en més d’un cens per pertànyer a diferents sectors 
hauran d’indicar en  quin  sector prefereixen estar  censats, en  el termini   
establert   en   el   calendari   electoral   per   efectuar   consultes   i reclamacions al 
cens. En cas de no efectuar-se aquesta elecció, i a instància del secretari general, la 
Comissió Electoral inclourà aquestes persones en el sector al que pertanyin des 
de fa més temps. 

 
 
8.  PRESENTACIÓ DE CONSULTES I RECLAMACIONS AL CENS 
 
Quin model de consultes i reclamacions al cens s’utilitza? 

 
El model penjat a:  
Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > Models de documents. 

 
On s’han de presentar les reclamacions al cens? 

 
Per registre electrònic. 

 
A qui s’han de dirigir les reclamacions al cens? 

 
A la Secretaria General. 

 
Quin termini hi ha per presentar reclamacions? 

 
El termini establert en el calendari electoral, que no podrà ser inferior a tres dies 
hàbils. 

 
 
9.  RESOLUCIÓ  DE   LES   RECLAMACIONS  I   PUBLICACIÓ  DEL   CENS 
DEFINITIU 
 

Qui resol les consultes i reclamacions al cens? 
 

La Comissió Electoral resoldrà les consultes i reclamacions al cens en el 
termini establert en el calendari electoral. 

 
Qui publica el cens definitiu? 

 
Secretaria  General. 

 
On es publicarà el cens definitiu? 

 
A la Seu electrònica de la Universitat. 
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Quin document es publica? 
 

Si no hi ha reclamacions al cens, el document relatiu al cens definitiu publicat és el 
mateix que pel cens provisional. 

 
 
10. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER SER CANDIDAT O CANDIDATA 
 

Quin sistema de llistes regeix? 
 

L'elecció dels membres electes del Claustre Universitari es farà mitjançant el 
sistema de llistes obertes. 

 
Quin és el nombre de representants susceptible de ser votats? 

 
El  nombre màxim de  representants susceptibles de  ser votats no  podrà 
superar els dos terços dels que integrin la llista. 

 
Quin model de sol·licitud a candidat o candidata a s’utilitza? 

 
El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > Models de 
documents 

 
Qui pot presentar la sol·licitud? 

 
Seran candidats o candidates els o les elegibles que manifestin davant la Secretaria 
General mitjançant el Registre General, i en el termini establert en el calendari 
electoral, la voluntat de ser-ho i acreditin la seva identitat. 
 
Cap candidat no podrà presentar-se a més d'una circumscripció electoral, ni per 
més d'un dels sectors. 
 
Les   candidatures  es   poden  presentar  personalment  o   per  mitjà  de 
representant que acrediti l’oportuna autorització per escrit. 

 
On s’ha d’adreçar les sol·licituds? 

 
S’adreçaran a la Secretaria General i s’hauran de presentar per registre electrònic. 

 
 
11. ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D’INTERVENTOR O INTERVENTORA 
 

Quin model de sol·licitud a interventor/a s’utilitza? 
 

El model penjat a: web de la UdG > Seu electrònica > Eleccions > Models de 
documents. 

 
On s’han d’adreçar les sol·licituds? 
 

S’adreçaran a la Comissió Electoral i s’hauran de presentar per registre 
electrònic. 
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Qui no pot ser interventor o interventora? 
 

No podran ser designats interventors els qui siguin candidats. 
 

Què pot fer un interventor o interventora? 
 

Els  interventors  podran  estar  presents  en  el  desenvolupament  de  les 
votacions. 
 
En finalitzar la votació, els interventors podran exigir còpia de les actes de 
constitució i escrutini. En elles podran fer constar quantes reclamacions o 
observacions estimin oportunes, que seran resoltes per la Comissió Electoral. 

 
Com s’adquireix la condició d’interventor o interventora? 

 
La qualitat d’interventor s’adquireix   mitjançant sol·licitud adreçada a la Comissió 
Electoral, que s’haurà de presentar per registre electrònic, durant el període de 
presentació de candidatures. 
No podran ser designats interventors els qui siguin candidats. 

 
 
12. PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS O CANDIDATES 
 

Qui fa la proclamació provisional de candidats? 
 

La Comissió Electoral farà la proclamació de candidats en el termini establert en el 
calendari electoral. 
 
No serà procedent la proclamació de candidats quan no constin en el cens 
electoral. 

 
Qui publica i a on la proclamació de candidats? 

 
El secretari de la Comissió Electoral publicarà la proclamació provisional de 
candidats a la Seu electrònica de la UdG. 

 
 
13. RECLAMACIONS A LA PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS O 
CANDIDATES 
 

On s’han d’adreçar les reclamacions i quan? 
 

S’adreçaran a la Secretaria General i s’hauran de presentar per registre 
electrònic, en el termini de tres dies hàbils des de l’endemà de la proclamació 
provisional de candidats. 
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14. RESOLUCIÓ  DE  RECLAMACIONS  I  PROCLAMACIÓ  DEFINITIVA  DE 
CANDIDATS O CANDIDATES 
 
Qui resol les reclamacions de la proclamació provisional de candidats o 
candidates? 

 
La Comissió Electoral. 

 
Què passa si no hi ha reclamacions? 

 
En el cas que no hi hagi cap reclamació, la proclamació de candidats 
provisional esdevindrà definitiva. 

 
Qui publica la proclamació definitiva de candidats o candidates i on? 

 
El secretari o secretària de la Comissió Electoral publicarà la  proclamació 
definitiva de candidats o candidates a la Seu electrònica de la Universitat. 

 
 
15. MESES ELECTORALS 
 
Qui determina el número de meses electorals? 

 
La Comissió Electoral determinarà, amb temps suficient, el nombre de meses i 
la  seva  ubicació  per  tal  que  les  votacions  puguin  desenvolupar-se  amb 
normalitat. 

 
Quins membres ha de tenir una Mesa electoral? 

 
Cada Mesa electoral estarà formada per tres membres, i necessàriament haurà 
d’estar-ho per un representant del personal acadèmic, un del personal 
d'administració i serveis i un dels estudiants. Hi haurà dos suplents per 
membre titular   en   representació  de   cadascun  dels   col·lectius  de   la   
comunitat universitària. 
Actuarà com a president el de més edat, com a secretari el de menys edat i com a 
vocal el membre restant. 

 
Quines persones no poden ser membres d’una Mesa electoral? 

 
Queden exclosos de la qualitat de president, secretari i vocal de la Mesa 
electoral: els interventors, els membres de la Comissió Electoral i el personal 
que presta serveis a l'Assessoria Jurídica i a l’Oficina de Secretaria General, , en 
atenció a les funcions que tenen encomanades en el procés electoral, així com 
els tècnics informàtics que donin suport al procés electoral 
També queden exclosos els candidats que així ho hagin acreditat. 
En cas que la condició de membre de la Mesa recaigués en alguna de les 
persones esmentades, es repetiria el sorteig. 
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16. SORTEIG DE LES MESES 
 
Qui fa el sorteig dels membres de les meses? 

 
La designació dels membres de les meses electorals, tant titulars com suplents, 
la farà per sorteig la Comissió Electoral entre la totalitat dels electors censats 
en cadascun dels sectors. 

 
Què passa si una persona manifesta la seva impossibilitat per formar part 
d’una Mesa? 

 
Els membres de la Mesa electoral no podran excusar-se, llevat en el cas de força 
major en el termini de tres dies naturals des de la seva designació. El secretari 
general apreciarà la concurrència de força major. En cas que s’acceptés l’excusa 
seran cridats els suplents d’acord amb l’ordre del sorteig que haguessin sortit i 
d’acord amb el sector al que correspongui el membre de la Mesa. 

 
 
17. CAMPANYA ELECTORAL 
 

Quin és el període de campanya? 
 

El període de campanya és l’assenyalat al calendari electoral. No es podrà 
difondre propaganda electoral ni realitzar actes públics si no és en els dies 
assenyalats de campanya electoral. El dret de rectificació s’exercirà de 
conformitat amb la normativa vigent. 

 
 
18. FORMES DE VOTACIÓ 
 

Quina serà la forma de votació? 
 

La Comissió Electoral proposarà al Consell de Govern el calendari i la forma o 
formes en què es durà a terme la votació. Hi ha 3 possibles formes de votació: 
1. Votació electrònica (que pot durar un o varis dies d’acord amb el previst en el 
calendari electoral). 
2. Vot anticipat. 
3. Vot presencial a les urnes. 

 
Quants candidats es poden votar? 

 
L’elecció dels membres electes del Claustre Universitari es farà mitjançant el 
sistema de llistes obertes. 
El nombre màxim de representants susceptibles de ser votats no podrà 
superar els dos terços dels que integrin la llista. 

 
 
19. VOT ANTICIPAT 
 

Passos a seguir: 
 

1r. L’elector o electora ha de demanar el certificat d’inscripció al cens per correu 
electrònic amb confirmació de lectura a la Secretaria General. 
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2n. La Secretaria General haurà d’expedir el certificat d’inscripció. 
 
3r. L’elector o electora que ha sol·licitat el certificat d’inscripció en el cens 
haurà de passar a recollir el certificat al lloc i el dia que li indiqui per correu 
electrònic la Secretaria General. 
Juntament amb el certificat es lliuraran totes les paperetes de vot per a 
l’elecció, el  sobre  per  a  la  papereta,  el  sobre  més  gran  per  introduir-hi  
tota  la documentació del vot anticipat i l’escrit de remissió a Secretaria General. 
 
4t.   La documentació del vot anticipat s’haurà de presentar per registre 
electrònic com a mínim 2 dies abans del període de votació no anticipada. 
 
5è. Secretaria General haurà de custodiar, fins a l’inici del període de votació, 
tota la documentació relativa al vot anticipat. El secretari o la secretària general 
podrà encomanar aquesta tasca de custòdia a l’administrador del centre 
corresponent. 

 
Què passa si s’ha votat anticipadament? 

 
L’elector que sol·liciti votar anticipadament no podrà utilitzar les altres formes 
de votació. 

 
 
20. JORNADA DE REFLEXIÓ 
 

Quan es realitza? 
 

La jornada de reflexió, que durarà 24 hores, tindrà lloc el dia abans del període 
de votació. Durant aquesta jornada i fins el tancament de la votació, no es 
podran celebrar reunions ni actes de propaganda electoral. 

 
 
21. CONSTITUCIÓ DE LA MESA 
 

Quin model d’acta de constitució de la Mesa s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > Models de 
documents. 

 
Actuacions prèvies a l’acta de constitució de la Mesa: 

 
Els membres titulars i suplents de cada Mesa electoral tenen l’obligació de 
comparèixer mitja hora abans de l’inici de la votació, llevat que la Comissió 
Electoral indiqui una altra cosa. 
 
En aquest moment i abans d’iniciar la votació, Secretaria General lliurarà als 
presidents o a les presidentes o als secretaris o a les secretàries de les meses: 
 
En cas de votació electrònica: 
1. L’imprès d’acta de constitució de la Mesa. 
2. L’imprès d’acta d’escrutini provisional. 
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A més de la documentació anterior, si la votació és presencial: 
3. Una còpia del cens. 
4. Les paperetes, els sobres i les urnes per a la votació. 

 
A més de la documentació anterior, si hi ha vot anticipat: 
5. La documentació del vot anticipat que custodiïn 

 
Qui actua de president o presidenta, de secretari o secretària i de vocal? 

 
Actuarà com a president el de més edat, com a secretari el de menys edat i 
com a vocal el membre restant. 

 
Quan s’entén vàlidament constituïda la Mesa? 

 
La Mesa s’entendrà vàlidament constituïda amb la presència de tres membres, 
ja siguin titulars o suplents. 

 
Quan s’elabora l’acta de constitució de la Mesa? 

 
Abans d’iniciar la votació, els presidents o les presidentes, els secretaris o les 
secretàries, i els o les vocals, i en el seu cas els interventors o les interventores 
de les meses, estendran l’acta de constitució de la Mesa. 

 
Qui elabora l’acta de constitució? 
 

El president o la presidenta estendrà acta i farà constar la persona que fa de 
president/a, la que fa de secretari/a, el o la vocal i, en el seu cas, l’interventor o 
la interventora. 

 
Què passa si no es pot constituir la Mesa? 

 
Si no fos possible constituir la Mesa, els titulars o suplents que hi siguin presents 
ho comunicaran a   la Comissió Electoral, la qual proveirà el que cregui 
convenient per a l’efectiva constitució de la Mesa electoral. 

 
 
22. VOTACIÓ PRESENCIAL 
 

Qui fa la difusió del període de votació? 
 

La Secretaria General. 
 

Quin material és necessari per poder dur a terme la votació? 
 

La Comissió Electoral fixarà les urnes que hauran de tenir cada una de les 
meses electorals per a cada un dels corresponents sectors i aquestes hauran de 
disposar d’un nombre suficient de sobres i paperetes de cada candidatura que 
es presenti per la circumscripció electoral a què pertany. 

 
Quan s’inicia i finalitza la votació? 

 
La votació s’iniciarà i finalitzarà a l’hora prevista al calendari electoral. 
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Què es fa amb els sobres del vot anticipat? 
 

Un  cop  estesa l’acta  de  constitució de  la  Mesa  electoral el  president o 
presidenta de la Mesa obrirà els sobres de vot anticipat i introduirà a les urnes 
els sobres normalitzats i tancats que continguin les paperetes de vot, prèvia 
verificació que l’elector es trobi inscrit en el cens. 

 
Es pot suspendre l’acte de votació? 

 
Només per causes de força major es podrà suspendre la votació, fet que s'haurà 
posar immediatament en coneixement de  la Comissió Electoral, la qual decidirà 
el que correspongui. 

 
En cas de suspendre definitivament la votació, el president o presidenta de la 
Mesa ordenarà destruir els vots emesos i dipositats a les urnes, i ho farà constar 
així a l’acta d’escrutini. 

 
En el cas de suspendre provisionalment la votació, el president de la Mesa ho 
farà constar a l’acta d’escrutini. 

 
En  el  cas  que  el  president o  presidenta de  la  Mesa observi l’absència de 
paperetes d’una candidatura, aturarà la votació temporalment i sol·licitarà, de la 
manera més ràpida, que el servei administratiu corresponent subministri les 
esmentades paperetes. En aquest cas la votació es prorrogarà tant de temps 
com hagi estat interrompuda. 

 
Què s’ha de fer quan acaba la votació? 

 
A l’hora d’acabament de les eleccions, el president o presidenta anunciarà en 
veu alta que es donarà per acabada la votació. Si algun dels electors que es trobi 
al local no hagués votat encara, el president admetrà que ho faci, i no permetrà 
que voti ningú més. 

 
Seguidament votaran els membres de les Mesa que tinguin dret de vot en la 
mateixa, i es donarà per conclosa la votació. 

 
Com s’exerceix el dret a vot? 

 
El dret a votar s’acredita per la inscripció al cens electoral i per la identificació 
de l’elector  mitjançant DNI,  passaport, o  qualsevol altre carnet que justifiqui 
la condició de membre de la comunitat universitària. 

 
En cas que la Mesa tingui dubtes respecte a la identitat de l’elector, decidirà per 
majoria. Aquesta resolució no admetrà cap recurs. 

 
Els electors només poden votar a la Mesa electoral que els correspongui. 
Una vegada els membres de la Mesa hagin comprovat que l’elector consta a les 
llistes del cens, aquest lliurarà la papereta de vot al president de la Mesa, que la 
dipositarà dins l’urna assignada al sector al què pertanyi. 

 
El vocal marcarà en l’exemplar del cens electoral, amb un signe suficientment 
visible, els noms dels electors que hagin emès el vot, a l’efecte d’evitar-ne la 
duplicitat. 
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Què s’ha de fer quan acaba la votació? 
 

A l’hora d’acabament de les eleccions, el president anunciarà en veu alta que es 
donarà per acabada la votació. Si algun dels electors que es trobi al local no 
hagués votat encara, el president admetrà que ho faci, i no permetrà que voti 
ningú més. 
Seguidament votaran els membres de la Mesa que tinguin dret de vot en la 
mateixa, i es donarà per conclosa la votació. 

 
 
23. VOTACIÓ ELECTRÒNICA 
 

On està establerta la regulació de la votació electrònica? 
 

En la Normativa tècnica del procediment de votació electrònica en les eleccions 
a Claustre Universitari, aprovada per acord de la Comissió Electoral núm. 1/12 
de 26 de gener de 2012. 

 
El suport tècnic de la votació electrònica: 

 
La Comissió Electoral i les meses electorals estaran assistides per un equip 
tècnic de suport, que s’encarregarà de vetllar pel correcte funcionament de les 
aplicacions. 
 

Quines funcions tenen les meses en la votació electrònica? 
 

A les funcions que les meses electorals tenen atribuïdes pel Reglament de règim 
electoral del Claustre Universitari, se’ls afegiran en cas de votació electrònica 
les funcions que es deriven de manera general del sistema de votació 
electrònica i, específicament, la de custodiar les fraccions de la clau 
desxifradora de cara a garantir que aquestes no puguin ser utilitzades per 
posar en risc la seguretat del sistema informàtic electoral i permetre la 
reconstrucció de la clau desxifradora en el moment de l’escrutini. 

 
Quines són les operacions prèvies a la votació electrònica i quan s’inicia? 

 
Abans d’iniciar la votació, el president o presidenta de la Mesa electoral, en 
presència dels vocals i l’equip tècnic de suport, i si fos el cas dels interventors o 
interventores, ha d’iniciar el sistema, el qual generarà dues claus 
criptogràfiques, la de codificació/xifra i la desxifradora. 
La clau desxifradora es dividirà en fraccions i es distribuirà entre els membres 
de la Mesa electoral. Aquestes fraccions es faran secretes codificant-se amb els 
certificats digitals de cadascun dels membres. A partir d’aquest moment es 
podrà iniciar la votació electrònica. 

 
Quan s’inicia i finalitza la votació electrònica? 

 
A l’hora indicada en el calendari electoral finalitzarà la votació electrònica i cap 
elector o electora podrà accedir a l’adreça electrònica que dóna accés a la URL 
de votació. Tanmateix, si l’elector o electora ha entrat en la sessió abans de 
finalitzar el termini de votació podrà acabar la votació en el termini acordat per 
la Comissió Electoral. 
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Com es duu a terme la votació electrònica? 

 
El vot electrònic s’emetrà des de l’adreça electrònica establerta a aquest efecte, a 
la qual s’hi podrà accedir des de qualsevol ordinador que tingui accés a 
Internet. 

 
Per participar en la votació, l’elector, a més de constar en el cens definitiu, 
haurà d’utilitzar els sistemes d’identificació i autentificació que la UdG 
determini. 

 
Ningú no pot votar més d’una vegada en les mateixes eleccions. 

 
Passos a seguir per poder emetre el vot electrònicament: 

 
1r. Accedir a l’espai de votació. Hi ha dues maneres d’accedir a l’espai de 
votació: 
- A través de la Seu electrònica (en el cas que l’usuari no estigui identificat a 

La Meva UdG, l’enllaç el redirigirà a l’espai d’identificació del web). 
- A través de La Meva UdG. 

 
2n. Accés a l’elecció: 
- En aquest pas s’haurà d’escollir i entrar en l’elecció en què el votant té dret a 

vot. 
 

3r. Emissió del vot: 
- Apareixen les opcions de vot (candidats, vot en blanc). Cal seleccionar 

l’opció desitjada i seguidament confirmar el vot. 
 

4t. Rebut de votació: 
- Un cop emès el vot, l’aplicatiu ens genera un rebut de votació que es podrà 

guardar o imprimir en aquell moment. Aquest rebut conté un codi i una 
signatura que dóna garantia de l’autenticitat del rebut. 

- Un cop finalitzada l’elecció el votant podrà comprovar que el seu vot ha 
estat escrutat mitjançant la relació de números identificadors que es 
publicarà amb aquesta finalitat a la fi del procés electoral. 

 
Què  passa  en  cas  d’incidències  durant  la  votació  o  en  l’escrutini  de  
la  votació electrònica? 

 
Si per qualsevol causa tècnica no és possible iniciar l’acte de la votació o de 
l’escrutini, o s’interrompen una vegada iniciats, la Comissió Electoral, en funció 
de la durada i naturalesa de la incidència podrà prorrogar la durada del període 
de la votació electrònica, ajornar la votació o l’escrutini, o acordar que la 
votació es porti a terme per mitjà de vot presencial, establint a aquests efectes 
els terminis pertinents i la resta de qüestions que estimi oportunes. 
 
Quan resulti necessari, la Comissió Electoral podrà acordar la destrucció dels 
vots i de les claus criptogràfiques, establint el que correspongui en relació a la 
nova forma i data de votació. 
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24. ESCRUTINI PROVISIONAL 
 

Quan es fa l’escrutini provisional? 
 

Acabada la votació, es procedirà a l’escrutini que és públic. 
 

Quin model d’acta d’escrutini provisional s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > Models de 
documents. 

 
Quan és nul un vot? 

 
- Si la votació és presencial, es considerarà vot nul: 

a) L’emès en sobre o papereta diferent del model oficial. b) L’emès en 
papereta sense sobre. 

c)  L’emès  en  un  sobre  que  contingui  més  d’una  papereta  de  diferent 
candidatura. En el supòsit de contenir més d’una papereta de la mateixa 
candidatura, es computarà com un sol vot vàlid. 

d)  L’emès  amb  papereta  que  presenti  alteracions  (papereta  
inintel·ligible, estripada, guixada, amb anotacions, esmenes...). 

e) L’emès amb papereta en què s’assenyali un nombre més gran de 
candidats que els susceptibles de ser votats en virtut de l’article 16.2 del 
Reglament de règim electoral del Claustre. 

f) L’emès a favor de qui no hagués estat candidat. 
 

- Si es fa votació electrònica no es pot emetre un vot nul. 
 

Quan un vot es considera en blanc? 
 

-  Si la votació és presencial, es considerarà vot en blanc, però vàlid: 
a) L’emès en sobre oficial que no contingui papereta. 
b) L’emès en papereta oficial que no contingui indicació a favor de cap 

dels candidats. 
c) L’emès en papereta específica de vot en blanc. 

 
- Si es fa votació electrònica es considerarà vot electrònic en blanc el que s’emeti 

omplint la casella prevista a tal efecte en la pantalla de votar. 
 

Quan s’elabora l’acta d’escrutini provisional? 
 

Fet l’escrutini, la Mesa procedirà a estendre l’acta, on constaran els vots 
obtinguts per cadascun dels candidats presentats. Aquesta acta serà signada 
pels membres de la Mesa i els interventors. 

 
Quan es fa públic el resultat de l’elecció? 

 
En l'acte de recompte de vots el president preguntarà si hi ha alguna al·legació 
contra l'escrutini i, si no n'hi ha cap, o una vegada resoltes per la Mesa les 
presentades, anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre de votants, 
el de paperetes en blanc, el de paperetes nul·les i el de vots obtinguts per cada 
candidat. 
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25. ESCRIT REMISSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ  ELECTORAL 
 
Quin model d’escrit de remissió de la documentació electoral s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > Models de 
documents. 

 
Qui elabora l’escrit de remissió i a qui s’adreça? 

 
La Mesa prepararà la documentació electoral i la introduirà en un sobre 
ordinari amb la capçalera de la Universitat de Girona i amb la indicació de la 
Mesa que correspongui. 

 
La documentació electoral estarà composta per: 
1.- L’acta de la constitució de la Mesa electoral. 
2.- L’acta d’escrutini provisional. 

 
I a més, en cas de votació presencial i/o vot anticipat: 
3.- El cens electoral utilitzat per les votacions. 
4.- Els vots emesos. 

 
El  president  de  la  Mesa  serà  el  responsable  de  fer  arribar  el  sobre  amb  
la documentació electoral a la Comissió Electoral un cop acabat l’escrutini 
provisional. 
 

 
26. ESCRUTINI GENERAL 
 

Qui elabora l’escrutini general? 
 

La Comissió Electoral procedirà a fer l'escrutini general. 
 

En l'acte d'escrutini general, només hi podran ser presents, a més dels 
membres de la Comissió Electoral, els interventors i el personal de suport 
administratiu. 

 
Com s’efectua l’escrutini general? 

 
Es procedirà a obrir els sobres de les meses electorals, i en funció de l'escrutini 
fet per aquestes i de les operacions aritmètiques que la pròpia Comissió 
Electoral realitzi es farà la proclamació provisional de claustrals electes. 
 
Seran proclamats provisionalment electes aquells candidats que obtinguin el 
major nombre de vots fins a completar el total de membres de cada sector a la 
respectiva circumscripció electoral. En cas d’empat el membre s’ha de 
designar per sorteig. 
 
Si un membre elegit per un sector deixa de pertànyer-hi, perdrà aquesta 
condició i serà substituït pel candidat següent més votat de la seva mateixa 
circumscripció i pel temps que manqui. A aquest efecte les meses electorals 
aixecaran acta en què figurin tots els candidats amb el nombre de vots que 
cadascun d'ells hagi obtingut. 
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27. SEGONA I TERCERA VOLTA 
  

En cas d’empat, la Comissió Electoral proclamarà provisionalment com a 
candidats a segona volta les candidatures empatades. En cas de produir-se un 
empat en segona volta, aquest serà dirimit per sorteig de la Comissió Electoral. 
 
 

28. PROCLAMACIÓ D’ELECTES 
 

Qui elabora la proclamació provisional d’electes? 
 

La Comissió Electoral un cop efectuat l’escrutini general. 
 

Qui la publica i on? 
 

El  secretari  o  secretària  de  la  Comissió  Electoral  publicarà  la  
proclamació provisional d’electes a la Seu electrònica de la Universitat. 

 
 
29. RECLAMACIONS A LA PROCLAMACIÓ PROVISIONAL D’ELECTES 
 

Quan es poden efectuar? 
 

En el termini de tres dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la 
proclamació provisional d’electes a la Seu electrònica. 

 
Què passa quan no hi ha reclamacions? 

 
Si no s’interposa cap reclamació contra la proclamació provisional d’electes, 
aquesta esdevindrà definitiva. 

 
 
30. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I PROCLAMACIÓ DEFINITIVA 
D’ELECTES 
 

Qui resol les reclamacions a la proclamació provisional d’electes? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui publica la proclamació definitiva d’electes i on? 
 

El secretari o secretària de la Comissió Electoral publicarà la proclamació 
definitiva d’electes a la Seu electrònica de la UdG i al BOUdG. 

 
Què passa quan no hi ha reclamacions? 

 
Si no s’interposa cap reclamació contra la proclamació d’electes, aquesta 
esdevé definitiva. 

 
Què succeeix si el nombre de proclamats electes és inferior al nombre de 
llocs a cobrir? 
 

No afectarà i no s’impedeix la vàlida constitució del Claustre Universitari. 
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II. ELECCIONS A RECTOR O RECTORA 

 
 
 
1.  MANDAT DEL RECTOR O RECTORA 
 

Quins és el mandat del rector o rectora? 
 

La durada del mandat del rector o rectora serà de quatre anys, amb 
possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. 

 
 
2.  CALENDARI ELECTORAL I CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
 

Qui aprova la convocatòria i el calendari? 
 

El Consell de Govern aprova la convocatòria i el calendari. 
 

Qui és l’òrgan convocant? 
 

La persona que ocupa el càrrec de secretari general, per acord del Consell 
de Govern, convoca les eleccions, com a mínim amb un mes d’antelació. 

 
Qui publica la convocatòria juntament amb el calendari? 

 
La persona que ocupa el càrrec de secretari general. 

 
On es publica la convocatòria amb el calendari electoral? 

 
A la Seu electrònica de la Universitat. 
 

 
3.  EL CENS PROVISIONAL 
 

Qui elabora el cens provisional? 
 

Secretaria General. 
 

Qui publica el cens provisional? 
 

Secretaria General. 
 

On es publica el cens provisional? 
 

Els censos es publicaran en la Seu electrònica de la Universitat, i a efectes 
merament informatius es podran publicar addicionalment els censos en el 
taulell d’anuncis dels centres. 
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4.  RECLAMACIONS AL CENS PROVISIONAL 
 

Quin model de reclamació al cens s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents 
 

On s’han de presentar les reclamacions al cens? 
 

Per registre electrònic. 
 

On s’han de dirigir les reclamacions al cens? 
 

A la Secretaria General de la Universitat de Girona. 
 
 
5.  RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I PUBLICACIÓ DEL CENS DEFINITIU 
 

Qui resol les reclamacions al cens provisional? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui publica el cens definitiu? 
 

El secretari o la secretària de la Comissió Electoral. 
 

On publicarà el secretari de la Comissió Electoral el cens definitiu? 
 

A la Seu electrònica de la Universitat. 
 
 
6.- PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER SER CANDIDAT O 
CANDIDATA 
 

Quin model de sol·licitud a candidat/a o a interventor/a s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents 

 
Qui pot presentar la sol·licitud? 

 
Són candidats els elegibles que manifestin davant la Secretaria General, per 
mitjà del Registre General, com a mínim quinze dies naturals abans de la data 
de la votació, la voluntat de ser-ho i acreditin la seva identitat. 

 
On s’ha d’adreçar les sol·licituds? 

 
S’adreçaran a la Secretaria General i s’hauran de presentar per registre 
electrònic. 
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7.  PRESENTACIÓ DE  LA  SOL·LICITUD PER  SER  INTERVENTOR O 
INTERVENTORA 
 

Quin model de sol·licitud a interventor/a s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents 

 
On s’ha d’adreçar les sol·licituds? 

 
S’adreçaran a la Secretaria General i s’hauran de presentar per registre 
electrònic. 

 
Qui no pot ser interventor? 

 
No podran ser designats interventors els qui siguin candidats. 

 
Què pot fer un interventor? 

 
Els  interventors  podran  estar  presents  en  el  desenvolupament de  les 
votacions. 
 
En finalitzar la votació, els interventors podran exigir còpia de les actes de 
constitució i escrutini. En elles podran fer constar quantes reclamacions o 
observacions estimin oportunes, que seran resoltes per la Comissió Electoral. 

 
 
8.  PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS O CANDIDATES 
 

Qui fa la proclamació provisional de candidats? 
 

La Comissió Electoral farà la proclamació provisional de candidats en el 
termini de quatre dies naturals després de la finalització del termini de 
presentació de candidatures. 

 
Qui publica la proclamació provisional de candidats? 

 
El secretari o secretària de la Comissió Electoral ho publicarà a la Seu 
electrònica. 

 
A més de la proclamació provisional de candidats, què més es pot publicar? 

 
La relació de candidats exclosos i la causa d’exclusió en el seu cas. 

 
 
9.  RECLAMACIONS A LA PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS 
O CANDIDATES 
 

On s’ha d’adreçar les reclamacions i quan? 
 

S’adreçaran a la Secretaria General i s’hauran de presentar per registre 
electrònic, en el termini de tres dies hàbils des de l’endemà de la proclamació 
provisional de candidats. 
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10. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE 
CANDIDATS O CANDIDATES 
 

Qui resol les reclamacions de la proclamació provisional de candidats? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Què passa si no hi ha reclamacions? 
 

En  cas  que  no  hi  hagi  cap  reclamació,  la  proclamació  de  candidats 
provisional esdevindrà definitiva. 

 
Qui publica la proclamació definitiva de candidats i on? 

 
El secretari o la secretària de la Comissió Electoral publicarà la proclamació 
definitiva de candidats a la Seu electrònica de la Universitat. 
 

Quin document es publica? 
 

Tant si hi ha reclamacions a la proclamació provisional de candidats com si no 
n’hi ha, el document relatiu a la proclamació definitiva de candidats publicat és 
el mateix que per la proclamació provisional de candidats. 

 
 
11. MESES ELECTORALS 
 

Quines persones poden ser membres d’una Mesa electoral? 
 

La Mesa electoral estarà formada per tres membres: un del personal acadèmic, 
un del personal d’administració i serveis i un estudiant. En el supòsit en què no 
existeixi cap membre en un dels tres sectors, aquest serà suplert per un membre 
dels altres sectors. 
 
Hi haurà dos suplents per cada titular en representació de cadascun dels 
sectors universitaris per cobrir les absències justificades dels titulars. 

 
Quines persones no poden ser membres d’una Mesa electoral? 

 
Els candidats, els interventors, els membres de la Comissió Electoral, el 
personal que presta serveis a assessoria jurídica i a l’Oficina de Secretaria 
General, així com els tècnics informàtics que donin suport al procés electoral. 
En cas que la condició de membre de la Mesa electoral recaigués en alguna de 
les persones esmentades, es repetirà el sorteig. 

 
Qui determina el número de meses electorals? 

 
La Comissió Electoral determinarà, amb temps suficient, el nombre de 
meses i la seva ubicació. 
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12. SORTEIG DE LES MESES 
 

Qui fa el sorteig dels membres de les meses? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Quan es fa el sorteig? 
 

Dins dels tres dies hàbils següents a la proclamació definitiva de candidats o 
candidates. 

 
A qui s’ha de notificar el resultat del sorteig? 

 
Als titulars i suplents que han sortit escollits en el sorteig. 

 
 
13. CAMPANYA ELECTORAL 
 

Quan dura la campanya? 
 

Durarà set dies naturals abans del dia anterior a la votació i durant aquest 
període la Universitat facilitarà als candidats o candidates proclamats o 
proclamades els mitjans necessaris per dur-la a terme. 

 
Línies generals del programa electoral: 

 
El primer dia de la campanya electoral, els candidats proclamats hauran de 
lliurar les línies generals del seu programa de govern a la Secretaria General i 
aquesta en difondrà el contingut a tota la comunitat universitària. 

 
 
14. FORMES DE VOTACIÓ 
 

Quina serà la forma de votació? 
 

La Comissió Electoral acordarà la forma o formes en què es durà a terme 
la votació. Hi ha 3 possibles formes de votació: 
1. Votació electrònica (que pot durar un o varis dies d’acord amb el previst en 
el calendari electoral). 
2. Vot anticipat. 
3. Vot presencial a les urnes. 

 
 
15. VOT ANTICIPAT 
 

Passos a seguir: 
 

1r. L’elector o l’electora ha de demanar el certificat d’inscripció al cens per 
correu electrònic amb confirmació de lectura a Secretaria General. 
 
2n. Secretaria General hauran d’expedir el certificat d’inscripció. 
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3r. L’elector o l’electora que ha sol·licitat el certificat d’inscripció en el cens 
haurà de passar a recollir el certificat en el lloc i dia que li indiqui per correu 
electrònic Secretaria General. 
Juntament amb  el  certificat es  lliuraran totes  les  paperetes  de  vot  per  a 
l’elecció, el sobre per a la papereta, el sobre més gran per introduir-hi tota la 
documentació del vot anticipat i l’escrit de remissió a Secretaria General. 
 
4t.  La documentació del vot anticipat s’haurà de presentar per registre 
electrònic, com a mínim 2 dies abans del període de votació no anticipada. 
 
5è. Secretaria General haurà de custodiar, fins a l’inici del període de votació, 
tota la documentació relativa al vot anticipat. 
 

Què passa si s’ha votat anticipadament? 
 

L’elector que sol·liciti votar anticipadament no podrà utilitzar les altres formes 
de votació. 
 

 
16. JORNADA DE REFLEXIÓ 
 

Quan es realitza? 
 

La jornada de reflexió, que durarà 24 hores, tindrà lloc el dia abans del 
període de votació. 

 
 
17. CONSTITUCIÓ DE LA MESA 
 

Quin model d’acta de constitució de la Mesa s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents 

 
Actuacions prèvies a l’acta de constitució de la Mesa: 

 
Els membres titulars i suplents de cada Mesa electoral tenen l’obligació de 
comparèixer mitja hora abans de l’inici de la votació, llevat que la Comissió 
Electoral indiqui una altra cosa. En aquest moment i abans d’iniciar la 
votació, el secretari o la secretària de la facultat o l’escola on estigui 
ubicada la Mesa haurà de lliurar als presidents o a les presidentes o als 
secretaris o a les secretàries de les meses: 
 
1. L’imprès d’acta de constitució de la Mesa. 
2. L’imprès d’acta d’escrutini provisional. 
 
A més, si la votació és presencial: 
3. Una còpia del cens. 
4. Les paperetes, els sobres i les urnes per a la votació. 
 
A més, si hi ha vot anticipat: 
5. La documentació del vot anticipat que custodiïn. 
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Qui actua de president o presidenta, de secretari o secretària i de vocal? 

 
Actuarà com a president el de més edat, com a secretari el de menys edat i 
com a vocal el membre restant. 

 
Quan s’entén vàlidament constituïda la Mesa? 

 
La Mesa s’entendrà vàlidament constituïda amb la presència de tres membres, 
ja siguin titulars o suplents. 
 

Quan s’elabora l’acta de constitució de la Mesa? 
 

Abans d’iniciar la votació, el president o la presidenta, el secretari o la 
secretària, i el o la vocal, i en el seu cas els interventors o les interventores de 
les meses, estendran l’acta de constitució de la Mesa. 

 
Qui elabora l’acta de constitució? 

 
El president o la presidenta estendrà acta i farà constar la persona que fa de 
president/a, la que fa de secretari/a, el o la vocal i, en el seu cas, l’interventor o 
la interventora. 
 
Els membres de la Mesa assenyalaran en l’acta les incidències que s’haguessin 
produït en la fase de constitució de la Mesa. 
 

Què passa si no es pot constituir la Mesa? 
 

Si no fos possible constituir la Mesa, els titulars o suplents que hi siguin 
presents ho comunicaran al mateix moment a la presidència de la Comissió 
Electoral, la qual proveirà el que cregui convenient per a l’efectiva constitució de 
la Mesa electoral. 

 
 
18. VOTACIÓ PRESENCIAL 
 

Qui fa difusió del període de votació? 
 

Secretaria General. 
 

Quan s’inicia i finalitza la votació? 
 

Un cop estesa l’acta de constitució de la Mesa electoral, la votaciós’iniciarà i 
finalitzarà a l’hora prevista al calendari electoral. 

 
Què es fa amb els sobres de vot anticipat? 

 
Acte seguit a la constitució de la Mesa i l’inici del període de votació, el 
president o presidenta de la Mesa procedirà a obrir els sobres de vot anticipat i 
introduirà a les urnes els sobres normalitzats i tancats que continguin les 
paperetes de vot, prèvia verificació que l’elector es trobi inscrit en el cens. 
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Es pot suspendre l’acte de votació? 
 

Només per causes de força major es podrà suspendre la votació, fet que s'haurà  
de  fer  avinent  immediatament a  la  Comissió Electoral, la  qual decidirà el 
que correspongui. 

 
En cas de suspendre definitivament la votació, el president de la Mesa ordenarà 
destruir els vots emesos i dipositats a les urnes, i ho farà constar així a l’acta 
d’escrutini. 

 
En el cas de suspendre provisionalment la votació, el president de la Mesa ho 
farà constar a l’acta d’escrutini. 

 
En el cas que el president de la Mesa observi l’absència de paperetes d’una 
candidatura, aturarà la votació temporalment i sol·licitarà, de la manera més 
ràpida, que el servei administratiu corresponent subministri les esmentades 
paperetes. En aquest cas la votació es prorrogarà tant de temps com hagi estat 
interrompuda. 

 
Què s’ha de fer quan acaba la votació? 

 
A l’hora d’acabament de les eleccions, el president anunciarà en veu alta que 
es donarà per acabada la votació. Si algun dels electors que es trobi al local  no  
hagués  votat  encara,  el  president  admetrà  que  ho  faci,  i  no permetrà que 
voti ningú més. 

 
Seguidament votaran els membres de les Mesa que tinguin dret de vot en la 
mateixa, i es donarà per conclosa la votació. 

 
 
19. VOTACIÓ ELECTRÒNICA 
 

On es troba prevista la regulació de la votació electrònica? 
 

En  la  Normativa  Tècnica  del  Procediment  de  Votació  Electrònica, 
aprovada per acord de la Comissió Electoral en la sessió 2/11, de 17 de febrer de 
2011. 

 
El suport tècnic de la votació electrònica: 

 
La Comissió Electoral i les meses electorals estaran assistides per un equip 
tècnic de suport, que s’encarregarà de vetllar pel correcte funcionament de les 
aplicacions. 

 
Quines funcions tenen les meses en la votació electrònica? 

 
A les funcions que les meses electorals tenen atribuïdes pel Reglament de règim 
electoral de la UdG, se’ls afegiran en cas de votació electrònica les funcions que 
es deriven de manera general del sistema de votació electrònica i, 
específicament, la de custodiar les fraccions de la clau desxifradora de cara a 
garantir que aquestes no puguin ser utilitzades per posar en risc la seguretat del 
sistema informàtic electoral i permetre la reconstrucció de la clau desxifradora 
en el moment de l’escrutini. 
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Quines són les operacions prèvies a la votació electrònica i quan s’inicia? 
 

Abans d’iniciar la votació, el president o presidenta de la Mesa electoral, en 
presència dels vocals i l’equip tècnic de suport, i si fos el cas dels interventors o 
interventores, ha d’iniciar el sistema, el qual generarà dues claus 
criptogràfiques, la de codificació/xifra i la desxifradora. 
La clau desxifradora es dividirà en fraccions i es distribuirà entre els membres 
de la Mesa electoral. Aquestes fraccions es faran secretes codificant-se amb els 
certificats digitals de cadascun dels membres. A partir d’aquest moment es 
podrà iniciar la votació electrònica. 

 
Quan s’inicia i finalitza la votació electrònica? 

 
A l’hora indicada en el calendari electoral finalitzarà la votació electrònica i cap 
elector o electora podrà accedir a l’adreça electrònica que dóna accés a la URL 
de votació. Tanmateix, si l’elector o l’electora ha entrat en la sessió abans de 
finalitzar el termini de votació podrà acabar la votació en el termini 
acordat per la Comissió Electoral. 

 
Com es realitza la votació electrònica? 

 
El vot electrònic s’emetrà des de l’adreça electrònica establerta a aquest 
efecte, a la qual s’hi podrà accedir des de qualsevol ordinador que tingui 
accés a Internet. 
 
Per participar en la votació, l’elector, a més de constar en el cens definitiu, 
haurà d’utilitzar els sistemes d’identificació i autentificació que la UdG 
determini. 
 
Ningú pot votar més d’una vegada en les mateixes eleccions. 

 
 

Passos a seguir per poder emetre el vot electrònicament: 
 

1r. Accedir a l’espai de votació. Existeixen dos formes per accedir a l’espai de 
votació: 
- A través de la Seu Electrònica (En cas que l’usuari no estigui identificat a la 

Meva UdG l’enllaç redirigirà a l’espai d’identificació del web.) 
- A través de la Meva UdG. 

 
2n. Accés a l’elecció: 
- En aquest pas s’haurà d’escollir i entrar en l’elecció en què el votant té dret 

a vot. 
 

3r. Emissió del Vot: 
- Apareixen les opcions de vot (candidats, vot en blanc). Cal seleccionar 

l’opció desitjada i seguidament confirmar el vot. 
 

4t. Rebut de votació: 
- Un cop emès el vot, l’aplicatiu ens genera un rebut de votació que es podrà 

guardar o imprimir en aquell moment. Aquest rebut conté un codi i una 
signatura que dóna garantia de l’autenticitat del rebut. 
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- Un cop finalitzada l’elecció el votant podrà comprovar que el seu vot ha estat 
escrutat mitjançant la relació de números identificadors que es publicarà 
amb aquesta finalitat a la fi del procés electoral. 

 
Què passa en cas d’incidències durant la votació o en l’escrutini de la 
votació electrònica? 

 
Si per qualsevol causa tècnica no és possible iniciar l’acte de la votació o de 
l’escrutini, o s’interrompen una vegada iniciats, la Comissió Electoral, en funció 
de la durada i naturalesa de la incidència podrà prorrogar la durada del període 
de la votació electrònica, ajornar la votació o l’escrutini, o acordar que la votació 
es porti a terme per mitjà de vot presencial, establint a aquests efectes els 
terminis pertinents i la resta de qüestions que estimi oportunes. 
 
Quan resulti necessari, la Comissió Electoral podrà acordar la destrucció dels 
vots i de les claus criptogràfiques, establint el que correspongui en relació a 
la nova forma i data de votació. 
 

 
20. ESCRUTINI PROVISIONAL 
 

Quan es fa l’escrutini provisional? 
 

Un cop acabada la votació, es procedirà a l’escrutini que és públic. 
 

Quin model d’acta d’escrutini provisional s’utilitza? 
 
El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents 

 
Com es fa l’escrutini provisional? 

 
a)   Si la votació és presencial: 
 
El president extraurà un a un els sobres de la urna corresponent, llegirà en veu 
alta els candidats votats i exhibirà cada papereta, un cop llegida, als vocals i 
interventors. Si existís algun dubte sobre el sentit del vot, serà resolt per la 
Mesa per majoria simple i s’haurà de fer constar en l’acta d’escrutini. 
 
b)  Si es fa votació electrònica: 
 
Finalitzat  el  període  de  votació  electrònica,  els  membres  de  la  Mesa 
electoral, en presència d’un o més membres de l’equip tècnic de suport i 
dels interventors o interventores, si n’hi ha, procediran a reconstruir la clau 
desxifradora, descodificar els vots i iniciar l’escrutini, que serà públic. 
 
Per tal de reconstruir la clau desxifradora, que permetrà la interpretació dels 
vots electrònics, els membres de la Mesa electoral hauran d’aportar la seva 
fracció de la clau desxifradora i la descodificaran amb el seu certificat digital. 
Es requeriran almenys dues fraccions de la clau desxifradora per a reconstruir-
la. 
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Una vegada la Mesa electoral hagi realitzat l’escrutini remetrà a la Comissió 
Electoral, juntament amb les actes de constitució de la Mesa i d’escrutini, les 
claus desxifradores que permeten accedir als vots emesos electrònicament. 

 
Realitzat l’escrutini general, les claus desxifradores seran custodiades pel 
secretari general fins al moment de la seva destrucció. 

 
No  es  podran  destruir  els  vots  electrònics  que  hagin  estat  objecte 
d’impugnació o reclamació, ni, per tant, la clau desxifradora. 

 
Una vegada ferma la proclamació definitiva d’electes, el secretari general o la 
secretària general, amb la presència d’un membre de l’equip tècnic de suport, 
procedirà a la destrucció de la clau desxifradora que permet obrir l’urna 
electoral i dels vots electrònics dipositats a l’urna electrònica remota. 

 
Quan és nul un vot? 

 
- Si la votació és presencial, es considerarà vot nul: 

 
a) L’emès en sobre o papereta diferent del model oficial.  
b) L’emès en papereta sense sobre. 
c) L’emès en un sobre que contingui més d’una papereta de diferent 
candidatura. En el supòsit de contenir més d’una papereta de la mateixa 
candidatura, es computarà com un sol vot vàlid. 
d) L’emès amb papereta que presenti alteracions (papereta inintel·ligible, 
estripada, guixada, amb anotacions, esmenes...). 
e)  L’emès  amb  papereta  en  què  s’assenyali  un  nombre  més  gran  de 
candidats que els susceptibles de ser votats en virtut de l’article 42. 3 d’aquest 
Reglament. 
f) L’emès a favor de qui no hagués estat candidat o de qui hagués estat eliminat 
en primera volta. 

 
- Si es fa votació electrònica no es pot emetre un vot nul. 
 

Quan un vot es considera en blanc? 
 

- Si la votació és presencial, es considerarà vot en blanc, però vàlid: 
 

a) L’emès en sobre oficial que no contingui papereta. 
b) L’emès en papereta oficial que no contingui indicació a favor de cap dels 
candidats. 
c) L’emès en papereta específica de vot en blanc. 

 
-Si es fa votació electrònica es considerarà vot electrònic en blanc el que s’emeti 
omplint la casella prevista a tal efecte en la pantalla de votar. 

 
Quan s’elabora l’acta d’escrutini provisional? 

 
Immediatament després que s’hagi conclòs la votació, els membres de la Mesa 
electoral elaboren l’acta d’escrutini provisional fent constar el resultat de 
l’elecció. 
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Quan es fa públic el resultat de l’elecció? 
 

Realitzat el recompte de vots, el president ha de preguntar si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, en cas que no n’hi hagi o s’hagin resolt per la 
Mesa les presentades, anunciarà públicament el resultat de la votació. 

 
 
21. ESCRIT REMISSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL 
 

Quin model d’escrit de remissió de la documentació electoral s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents 

 
Qui elabora l’escrit de remissió i a qui s’adreça? 

 
El president o la presidenta de cada Mesa lliurarà la documentació electoral 
personalment a la Comissió Electoral en el lloc on estigui reunida. L’escrit de 
remissió anirà acompanyat de la següent documentació: 
 
1.-       L’acta de la constitució de la Mesa electoral. 
2.-       L’acta d’escrutini provisional. 

 
I a més, en cas de votació presencial i/o vot anticipat: 
 

3.- La còpia de la relació de membres utilitzada per a la votació. 
4.- Els vots emesos. 

 
 
22. EL VOT PONDERAT 
 

Quins són els percentatges del vot ponderat en les eleccions a rector o 
rectora? 

 
a) El  vot  del  sector  dels  professors  doctors amb  vinculació  permanent 
equivaldrà a un 51% del total. 
b) El vot del sector del personal acadèmic, exclosos els professors doctors amb 
vinculació permanent, equivaldrà a un 14% del total. 
c) El vot del sector dels estudiants equivaldrà a un 23% del total. 
d) El vot del sector del personal d'administració i serveis equivaldrà a un 12% 
del total. 

 
Com s’aplica? 

 
A l'efecte d'atorgar el corresponent valor al vot de cada un dels sectors tenint en 
compte els percentatges anteriors, la Comissió Electoral determinarà, després 
de l'escrutini, els coeficients de ponderació que correspon aplicar al vot a 
candidatures vàlidament emesos en cada sector. 

 
En  cas  d'una  sola  candidatura, la  Comissió Electoral  proclamarà rector  o 
rectora en primera i única volta la candidatura única que aconsegueixi el suport 
proporcional de la majoria dels vots vàlidament emesos, un cop fetes i aplicades 
les corresponents ponderacions. 
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23. PROCLAMACIÓ PROVISIONAL D’ELECTES 
 

Qui elabora la proclamació provisional d’electes? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui la publica i on? 
 
El secretari o secretària de la Comissió Electoral publicarà la proclamació 
provisional d’electes a la Seu electrònica de la Universitat. 

 
 
24. RECLAMACIONS A LA PROCLAMACIÓ PROVISIONAL D’ELECTES 
 

Quan es poden efectuar? 
 

En  el  termini  de  tres  dies  hàbils  des  de  l’endemà de  la  publicació de  la 
proclamació provisional d’electes a la Seu electrònica. 

 
Què passa quan no hi ha reclamacions? 

 
Si no s’interposa cap reclamació contra la proclamació provisional d’electes, 
aquesta esdevindrà definitiva. 
 

 
25. RESOLUCIÓ  DE  RECLAMACIONS  I  PROCLAMACIÓ  DEFINITIVA 
D’ELECTES 
 

Qui resol les reclamacions a la proclamació provisional d’electes? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui publica la proclamació definitiva d’electes i a on? 
 

El secretari o la secretària de la Comissió Electoral publicarà la proclamació 
definitiva d’electes a la Seu electrònica de la UdG i al BOUdG. 

 
Quin document es publica? 

 
Tant si hi ha reclamacions a la proclamació provisional d’electes com si no n’hi 
ha, el document relatiu a la proclamació definitiva d’electes publicat és el 
mateix que per la proclamació provisional d’electes. 

 
 
26. SEGONA VOLTA EN LES ELECCIONS A RECTOR O RECTORA 
 

Quan hi ha una segona volta? 
 

En cas de pluralitat de candidatures, la Comissió Electoral proclamarà rector o 
rectora en primera volta la candidatura que aconsegueixi el suport proporcional 
de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, un cop fetes i 
aplicades les corresponents ponderacions. 
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En el cas que cap candidatura no aconsegueixi el suport previst en l'apartat 
anterior, es durà a terme una segona volta entre les dues candidatures més 
votades en la primera volta, i serà proclamat rector o rectora per la Comissió 
Electoral la candidatura que obtingui la majoria simple de vots, un cop fetes i 
aplicades les corresponents ponderacions. 

 
Quines fases hi haurà en la segona volta? 

 
El calendari electoral que aprovi el Consell de Govern haurà de preveure també 
la hipotètica realització de les fases específiques de la segona volta. 

 
Qui seran els membres de les meses electorals en la segona volta? 

 
Les meses electorals que es constitueixin en el període de votació en segona 
volta estaran formades pels mateixos  membres designats a la primera volta. 



  
 
 

31 
 

 
III. ELECCIONS A ÒRGANS DE GOVERN D’ÀMBIT 

PARTICULAR 
 
 
 
1.  ÒRGANS DE GOVERN D’ÀMBIT PARTICULAR 
 

Quins són els òrgans de govern d’àmbit particular que es regulen pel 
Reglament de règim electoral de la UdG? 

 
Els òrgans de govern col·legiats d’àmbit particular següents: 
- Junta de Facultat o Escola. 
- Consell de Departament. 
- Consell d’Institut. 

 
Els òrgans de govern unipersonals d’àmbit particular següents: 
- Degà o degana de Facultat, o director o directora d’Escola. 
- Director o directora de Departament. 
- Director o directora d’Institut Universitari de Recerca. 

 
 
2.  COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS D’ÀMBIT 
PARTICULAR 
 

Quin a és la composició de la Junta de Facultat o Escola? 
 

La Junta de Facultat o Escola està formada per (article 78.1 Estatuts UdG): 
 
a) La persona que ocupa el càrrec de degà de Facultat o director d’Escola, que la 
presidirà. 
b) Una representació elegida per i entre el sector dels professors amb 
vinculació permanent igual al 51% dels membres. 
c) Una representació elegida per i entre el sector del personal acadèmic, 
exclosos els professors amb vinculació permanent, igual al 10% dels membres. 
d) Una representació elegida per i entre el sector dels estudiants igual al 
27% dels membres. 
e) Una representació elegida per i entre el sector del personal d’administració i 
serveis igual al 12% dels membres. 

 
Els vicedegans o vicedeganes, els sotsdirectors o sotsdirectores i les persones 
que ocupen els càrrecs de secretari i d’administrador de la facultat o escola 
assistiran a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres. 

 
Quan es renova la Junta de Facultat o Escola? 

 
La Junta de Facultat o Escola es renovarà cada quatre anys, llevat que els 
representants del sector dels estudiants, que seran renovats cada dos anys. 
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Quina és la composició del Consell de Departament? 
 

El Consell de Departament està format per (article 82.1 Estatuts UdG): 
 
a) La persona que ocupa el càrrec de director del departament, que el 
presideix. 
b) El personal acadèmic doctor. 
c) El personal acadèmic no doctor a temps complet. 
d) Una representació elegida per i entre el personal acadèmic no doctor a temps 
parcial del 50% d’aquest personal. 
e) Una representació elegida per i entre els i les estudiants equivalent al 10% 
dels membres del departament. 
f) El personal d’administració i serveis. 

 
Quan es renova el Consell de Departament? 

 
Els Estatuts de la UdG no disposen cada quan s’ha de renovar el Consell de 
Departament, per tant, el període de renovació serà el que estableixi el 
Reglament del Departament respectiu, i si aquest no estableix res s’aplicarà  la  
Disposició  Addicional  segona  del  Reglament  de  règim electoral de la UdG 
que diu que serà cada tres anys. 

 
Quina és la composició del Consell d’Institut? 

 
El Consell d’Institut està format per (article 91 Estatuts UdG): 
 
a) El personal acadèmic propi i el d’un o més departaments que hi estigui 
adscrit a efectes de recerca. 
b) Una representació dels estudiants equivalent com a màxim al 10% dels 
membres del Consell d’Institut. 
c) El personal d’administració i serveis adscrit a l’institut universitari de 
recerca. 
d) La persona que exerceix el càrrec de cap administratiu de l’institut 
universitari de recerca. 

 
Quan es renova el Consell d’Institut? 

 
Els Estatuts de la UdG no disposen cada quan s’ha de renovar el Consell 
d’Institut, per tant, el període de renovació serà el que estableixi el Reglament 
de l’Institut Universitari de Recerca respectiu, i si aquest no estableix res 
s’aplicarà la Disposició Addicional segona del Reglament de règim electoral de la 
UdG que diu que serà cada tres anys. 

 
 
3.  ELECCIÓ  DELS  ÒRGANS  DE  GOVERN  UNIPERSONALS D’ÀMBIT 
PARTICULAR 
 

Quins són els requisits per ser degà o degana de Facultat o director o 
directora d’Escola? 

 
El degà o degana de Facultat i el director o la directora d’Escola és elegit entre 
professors i professores amb vinculació permanent amb dedicació a temps 
complet i adscrits a la respectiva facultat o escola. 
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Qui elegeix el degà o degana de Facultat o director o directora d’escola? 
 

El degà o la degana de Facultat i el director o la directora d’Escola són elegits 
pels membres de la corresponent Junta de Facultat o d’Escola. 

 
El nomenament de degà o degana de Facultat i de director o directora 
d’Escola correspon al rector o rectora. 

 
Quin és el mandat del degà o degana de Facultat o director o directora 
d’escola? 

 
La durada del mandat del degà o degana de Facultat i del director o directora 
d’Escola serà de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola 
vegada. 

 
Quins són els requisits per ser director o directora de Departament? 

 
El director o la directora de Departament és elegit entre el professorat doctor 
amb vinculació permanent amb dedicació a temps complet que pertanyi al 
Consell de Departament. 

 
En cas que no es pogués elegir director o directora de Departament d’acord amb 
el que disposa l’apartat anterior, el Consell de Govern podrà encarregar 
provisionalment les funcions de direcció a un professor o professora doctor 
amb vinculació permanent i dedicació a temps complet d’un altre departament 
o a un professor o professora no doctor amb vinculació   permanent   i   
dedicació   a   temps   complet   del   mateix departament. 

 
Qui elegeix el director o directora de Departament? 

 
El director o la directora de Departament és elegit pels membres del Consell de 
Departament. 

 
La  candidatura  proclamada  per  a  la  Direcció  de  Departament  és 
nomenada pel rector o rectora 

 
Quin és el mandat del director o directora de Departament? 

 
La durada del mandat serà de tres anys, amb possibilitat de reelecció 
consecutiva una sola vegada. 

 
Quins són els requisits per ser director o directora d’Institut 
U niversitari de Recerca ? 

 
El director d’Institut Universitari de Recerca és elegit entre el personal 
acadèmic doctor amb dedicació a temps complet o que hi estigui adscrit. 

 
Qui elegeix el director o directora d’Institut Universitari de Recerca? 

 
Els membres del Consell d’Institut Universitari de Recerca elegiran la persona 
que ha d’ocupar el càrrec de director d’Institut Universitari de Recerca. 

 
El Seu nomenament correspon al rector o rectora. 
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Quin és el mandat del director o directora d’Institut Universitari de 
Recerca? 

 
La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció 
consecutiva una sola vegada. 
 
 

4.  CALENDARI ELECTORAL 
 

Quan es demana el calendari electoral i a qui? 
 

Amb anterioritat a la convocatòria d’eleccions l’òrgan convocant demana el 
calendari a la Comissió Electoral per mitjà de correu electrònic a l’adreça 
secretari.general@udg.edu 
 
La Comissió Electoral és qui aprova els calendaris de cada elecció. 

 
 
5.  CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS 
 

Qui és l’òrgan convocant? 
 

1. L’òrgan que convoca les eleccions a Junta de Facultat o Escola, a degà o 
degana de Facultat i a director o directora d’Escola és: el degà o degana de la 
facultat o director o directora de l’escola, respectivament. 
2.  L’òrgan que convoca les eleccions a  Consell de Departament i a director 
o directora de Departament és: el director o directora de departament. 
3. L’òrgan que convoca les eleccions a Consell d’Institut i  a director o 
directora d’institut universitari de recerca és: el director o directora d’institut 
universitari de recerca. 

 
Quin model de convocatòria s’utilitza? 

 
El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents. 

 
Qui publica la convocatòria juntament amb el calendari aprovat per la 
Comissió Electoral? 

 
La Secretaria General, un cop hagi rebut la convocatoria signada, será qui 
publicarà la convocatòria i el calendari electoral. 

 
On es publica la convocatòria amb el calendari electoral? 

 
A la Seu electrònica de la Universitat. 

 
Com es publica la convocatòria i el calendari electoral? 

 
A través del programa informàtic de gestió d’eleccions. 

 
  

mailto:secretari.general@udg.edu
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6.  EL CENS PROVISIONAL 
 

Qui elabora el cens provisional? 
 
1 .  En les eleccions a Junta de Facultat o Escola, a Consell de Departament i a 

Consell d’Institut: la Secretaria General de la Universitat.  
2. En les eleccions a degà o degana de Facultat i a director o directora d’Escola: 

el secretari o secretària de la Facultat o Escola. 
3. En les eleccions a director o directora de Departament: el secretari o secretària 

de Departament. 
4.  En les eleccions a   director o directora d’Institut Universitari de Recerca: el 

secretari o secretària de l’Institut Universitari de Recerca. 
 

Qui ha de constar en el cens? 
 

1. En les eleccions a Junta de Facultat o Escola: Els membres de la Facultat o 
Escola. 

 (Relacionar article 10 amb article 78.1 dels Estatuts UdG i article 6 del 
Reglament de règim electoral) 

 
2. En les eleccions a Consell de Departament: Els membres del Departament. 
 (Relacionar article 17 amb article 82.1 dels Estatuts UdG i article 6 del 

Reglament de règim electoral) 
 
3. En les eleccions a Consell d’Institut: 
 Els membres de l’Institut de Recerca Universitari. 
 (Relacionar article 28 amb article 91 dels Estatuts UdG i article 6 del 

Reglament de règim electoral) 
 
4. En  les  eleccions  a  degà  o  degana  de  Facultat  o  del  director  o directora 

d’Escola: 
 Els membres de la Junta de la Facultat o Escola, respectivament (article 78.1 

Estatuts UdG i article 6 del Reglament de règim electoral) 
 
5. En les eleccions director o directora de Departament: 
 Els membres del Consell de Departament 
  (article 82.1 Estatuts UdG i article 6 del Reglament de règim electoral) 
 
6. En les eleccions a director d’Institut Universitari de Recerca:  
 Els membres del Consell d’Institut. (article 91 Estatuts UdG i article 6 del 

Reglament de règim electoral) 
 

Qui publica el cens provisional? 
 

Els  secretaris  o  secretàries  de  facultat  o  escola,  de  departament  o 
d’institut universitari de recerca facilitaran a la Secretaria General, els censos 
electorals  relatius a les eleccions a degà o degana de Facultat, director o directora 
d’Escola, director o directora de Departament i director o directora d’Institut 
Universitari de Recerca, respectivament, d’acord amb les instruccions de la Secretaria 
General. La Secretaria General publicarà els censos electorals. 
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On es publica el cens provisional? 
 

Els censos només es publicaran en la Seu electrònica de la Universitat. 
 
 
7.  RECLAMACIONS AL CENS PROVISIONAL 
 

Quin model de reclamació al cens s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents. 

 
On s’han de presentar les reclamacions al cens? 

 
Per registre electrònic. 
 

On s’han de dirigir les reclamacions al cens? 
 

A la Secretaria General de la Universitat de Girona. 
 
 
8.  RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I PUBLICACIÓ DEL CENS DEFINITIU 
 

Qui resol les reclamacions al cens provisional? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui publica el cens definitiu? 
 

El secretari o la secretària de la Comissió Electoral. 
 

On publicarà el secretari de la Comissió Electoral el cens definitiu? 
 

A la Seu electrònica de la Universitat. 
 

Quin document es publica? 
 

Si no hi ha reclamacions al cens, el document relatiu al cens definitiu 
publicat és el mateix que pel cens provisional. 
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9.  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER SER CANDIDAT 
O CANDIDATA 
 

Quin model de sol·licitud a candidat/a o a interventor/a s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents. 

 
Qui pot presentar la sol·licitud? 

 
Les  candidatures  es  poden  presentar  personalment  o  per  mitjà  de 
representant que acrediti l’oportuna autorització per escrit. 

 
Com poden ser les candidatures? 

 
Les candidatures podran ser individuals o col·lectives, agrupant-se els 
candidats en una llista única i oberta ordenada alfabèticament i, en tot cas, 
sempre es votarà als candidats individualment. 

 
On s’ha d’adreçar les sol·licituds? 
 

S’adreçaran a la Secretaria General i s’hauran de presentar per registre 
electrònic. 
 

 
10. PRESENTACIÓ DE  LA  SOL·LICITUD PER  SER  INTERVENTOR O 
INTERVENTORA 
 

Quin model de sol·licitud a interventor/a s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents. 

 
On s’ha d’adreçar les sol·licituds? 

 
S’adreçaran a la Comissió Electoral i s’hauran de presentar per registre 
electrònic. 

 
Qui no pot ser interventor? 

 
No podran ser designats interventors els qui siguin candidats. 

 
Què pot fer un interventor? 

 
Els  interventors  podran  estar  presents  en  el  desenvolupament de  les 
votacions. 
 
En finalitzar la votació, els interventors podran exigir còpia de les actes de 
constitució i escrutini. En elles podran fer constar quantes reclamacions o 
observacions estimin oportunes, que seran resoltes per la Comissió Electoral. 
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11. PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS O CANDIDATES 
 

Qui fa la proclamació provisional de candidats? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui publica la proclamació provisional de candidats? 
 

El secretari o secretària de la Comissió Electoral ho publicarà a la Seu 
electrònica. 

 
A més de la proclamació provisional de candidats, què més es pot publicar? 

 
La relació de candidats exclosos i la causa d’exclusió en el seu cas. 

 
 
12. RECLAMACIONS A LA PROCLAMACIÓ PROVISIONAL  DE CANDIDATS 
O CANDIDATES 
 

On s’ha d’adreçar les reclamacions i quan? 
 

S’adreçaran a la Secretaria General i s’hauran de presentar per registre 
electrònic, en el termini de tres dies hàbils des de l’endemà de la proclamació 
provisional de candidats. 
 

 
13. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE 
CANDIDATS O CANDIDATES 
 

Qui resol les reclamacions de la proclamació provisional de candidats? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Què passa si no hi ha reclamacions? 
 

En  cas  que  no  hi  hagi  cap  reclamació,  la  proclamació  de  candidats 
provisional esdevindrà definitiva. 

 
Qui publica la proclamació definitiva de candidats i on? 

 
El secretari o la secretària de la Comissió Electoral publicarà la proclamació 
definitiva de candidats a la Seu electrònica de la Universitat. 

 
Quin document es publica? 

 
Si no hi ha reclamacions a la proclamació provisional de candidats, el 
document relatiu a la proclamació definitiva de candidats publicat és el mateix 
que per la proclamació provisional de candidats. 
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14. MESES ELECTORALS 
 

Quines persones poden ser membres d’una Mesa electoral? 
 

La Mesa electoral estarà formada per tres membres: un del personal acadèmic, 
un del personal d’administració i serveis i un estudiant. En el supòsit en què no 
existeixi cap membre en un dels tres sectors, aquest serà suplert per un membre 
dels altres sectors. 
Hi haurà dos suplents per cada titular en representació de cadascun dels 
sectors universitaris per cobrir les absències justificades dels titulars. 

 
Quines persones no poden ser membres d’una Mesa electoral? 

 
Els candidats, els interventors, els membres de la Comissió Electoral, el 
personal que presta serveis a l’Assessoria Jurídica i a l’Oficina de Secretaria 
General, així com els tècnics informàtics que donin suport al procés electoral 
corresponent. En cas que la condició de membre de la Mesa electoral recaigués 
en alguna de les persones esmentades, es repetirà el sorteig. 
 

 
15. SORTEIG DE LES MESES 
 

Qui fa el sorteig dels membres de la Mesa? 
 

El secretari o secretària de facultat o escola, de departament o d’institut, 
entre els membres de cadascun dels sectors universitaris. 

 
Quan es fa el sorteig? 

 
El dia hàbil següent a la proclamació definitiva de candidats. 

 
A qui s’ha de notificar el resultat del sorteig? 

 
S’ha de notificar als titulars i suplents que han sortit escollits en el sorteig i s’ha 
de comunicar al secretari o a la secretària de la Comissió Electoral. 

 
 
16. CAMPANYA ELECTORAL 
 

Quan dura? 
 

La campanya electoral durarà des de l’endemà de la proclamació definitiva de  
candidats fins  el  dia  abans de  la  jornada de  reflexió. La  campanya 
electoral durarà com a màxim set dies naturals. 
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17. FORMES DE VOTACIÓ 
 

Quina serà la forma de votació? 
 

La Comissió Electoral acordarà la forma o formes en què es durà a terme la 
votació. Hi ha 3 possibles formes de votació: 
 
1. Votació electrònica (que pot durar un o varis dies d’acord amb el previst en 

el calendari electoral). 
2. Vot anticipat. 
3. Vot presencial a les urnes. 
 

Quants candidats es poden votar en els òrgans col·legiats? 
 

En les eleccions a òrgans col·legiats la papereta haurà d’indicar el número 
màxim de candidats susceptibles de ser votats, que no pot superar els dos terços 
dels candidats que integrin la llista.. 

 
 
18. VOT ANTICIPAT 
 

Passos a seguir: 
 

1r. L’elector o l’electora ha de demanar el certificat d’inscripció al cens per 
correu electrònic amb confirmació de lectura al secretari o a la secretària 
de facultat o escola, de departament o d’institut a què es refereixi el procés 
electoral. 

2n. El secretari o la secretària de facultat o escola, de departament o 
d’institut haurà d’expedir el certificat d’inscripció. 

3r. L’elector o l’electora que ha sol·licitat el certificat d’inscripció en el cens 
haurà de passar a recollir el certificat en el lloc i dia que li indiqui per 
correu electrònic el secretari o la secretària de facultat o escola, de 
departament o d’institut. Juntament amb el certificat es lliuraran totes les 
paperetes de vot per a l’elecció, el sobre per a la papereta, el sobre més 
gran per introduir-hi tota la documentació del vot anticipat i l’escrit de 
remissió al secretari o secretària de facultat o escola, de departament o 
d’institut. 

4t. La documentació del vot anticipat s’haurà de presentar per registre 
electrònic   com a mínim 2 dies abans del període de votació no anticipada. 

5è. El secretari o secretària de facultat o escola, de departament o d’institut 
haurà de custodiar, fins a l’inici del període de votació, tota la documentació 
relativa al vot anticipat. 

 
Què passa si s’ha votat anticipadament? 

 
L’elector que sol·liciti votar anticipadament no podrà utilitzar les altres 
formes de votació. 
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19. JORNADA DE REFLEXIÓ 
 

Quan es realitza? 
 

La jornada de reflexió, que durarà 24 hores, tindrà lloc el dia abans del 
període de votació. 

 
 
20. CONSTITUCIÓ DE LA MESA 
 

Quin model d’acta de constitució de la Mesa s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents. 

 
Actuacions prèvies a l’acta de constitució de la Mesa: 

 
Els membres titulars i suplents de cada Mesa electoral tenen l’obligació de 
comparèixer mitja hora abans de l’inici de la votació, llevat que la Comissió 
Electoral indiqui una altra cosa. En aquest moment i abans d’iniciar la 
votació, el secretari o la secretària de facultat o escola, de departament o 
d’institut haurà de lliurar en tot cas als presidents o a les presidentes o als 
secretaris o a les secretàries de les meses: 
 
1. L’imprès d’acta de constitució de la Mesa. 
2. L’imprès d’acta d’escrutini provisional. 
 
A més, si la votació és presencial: 
 
3. Una còpia del cens. 
4. Les paperetes, els sobres i les urnes per a la votació. 
 
A més, si hi ha vot anticipat: 
 
5. La documentació del vot anticipat que custodiïn. 

 
Qui actua de president o presidenta, de secretari o secretària i de vocal? 

 
Actuarà com a president el de més edat, com a secretari el de menys edat i 
com a vocal el membre restant. 

 
Quan s’entén vàlidament constituïda la Mesa? 

 
La Mesa s’entendrà vàlidament constituïda amb la presència de tres membres, 
ja siguin titulars o suplents. 

 
Quan s’elabora l’acta de constitució de la Mesa? 

 
Abans d’iniciar la votació, els presidents o les presidentes, els secretaris o les 
secretàries, i els o les vocals, i en el seu cas els interventors o les interventores 
de les meses, estendran l’acta de constitució de la Mesa. 
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Qui elabora l’acta de constitució? 
 

El president o la presidenta estendrà acta i farà constar la persona que fa de 
president/a, la que fa de secretari/a, el o la vocal i, en el seu cas, l’interventor o 
la interventora. 
En el cas, que l’elecció d’un òrgan unipersonal d’àmbit particular es realitzi en 
el sí de la sessió d’un òrgan, caldrà indicar en l’acta de constitució de la Mesa el 
nº de la sessió i el nº del punt de l’ordre del dia que tracta d’aquella elecció. Els 
membres de la Mesa assenyalaran en l’acta les incidències que s’haguessin 
produït en la fase de constitució de la Mesa. 

 
Què passa si no es pot constituir la Mesa? 

 
Si no fos possible constituir la Mesa, els titulars o suplents que hi siguin 
presents ho comunicaran al mateix moment a la presidència de la Comissió 
Electoral, la qual proveirà el que cregui convenient per a l’efectiva constitució de 
la Mesa electoral. 

 
 
21. VOTACIÓ PRESENCIAL 
 

Qui fa difusió del període de votació? 
 

El secretari o secretària de facultat o escola, de departament o d’institut. 
 

Quan s’inicia i finalitza la votació? 
 

Un cop estesa l’acta de constitució de la Mesa electoral, la votació s’iniciarà i 
finalitzarà a l’hora prevista al calendari electoral. 

 
En les eleccions on només hi hagi una Mesa electoral, si amb anterioritat a la 
finalització del període previst de votació haguessin votat la totalitat dels 
electors adscrits a una Mesa electoral, aquesta podrà declarar finalitzada la 
votació i procedir a l’escrutini. En cas que hi hagi interventors, s’hauran 
d’avisar per tal de poder estar presents en l’escrutini. 

 
Què es fa amb els sobres de vot anticipat? 

 
Acte seguit a la constitució de la Mesa i l’inici del període de votació, el 
president  de  la  Mesa  procedirà  a  obrir  els  sobres  de  vot  anticipat  i 
introduirà a les urnes els sobres normalitzats i tancats que continguin les 
paperetes de vot, prèvia verificació que l’elector es trobi inscrit en el cens. 

 
Es pot suspendre l’acte de votació? 

 
Només per causes de força major es podrà suspendre l’acte de votació, fet que 
s’haurà de posar immediatament en coneixement de la presidència de la 
Comissió Electoral. 

 
En cas de suspendre definitivament la votació, el president de la Mesa ordenarà 
destruir els vots emesos i dipositats a les urnes, i ho farà constar així a l’acta 
d’escrutini. 
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En el cas de suspendre provisionalment la votació, el president de la Mesa ho 
farà constar a l’acta d’escrutini. 
En el cas que el president de la Mesa observi l’absència de paperetes d’una 
candidatura, aturarà la votació temporalment i sol·licitarà, de la manera més 
ràpida, que el servei administratiu corresponent subministri les esmentades 
paperetes. En aquest cas la votació es prorrogarà tant de temps com hagi estat 
interrompuda. 

 
Què s’ha de fer quan acaba la votació? 

 
A l’hora d’acabament de les eleccions, el president anunciarà en veu alta que 
es donarà per acabada la votació. Si algun dels electors que es trobi al local  no  
hagués  votat  encara,  el  president  admetrà  que  ho  faci,  i  no permetrà que 
voti ningú més. 

 
Seguidament votaran els membres de les Mesa que tinguin dret de vot en la 
mateixa, i es donarà per conclosa la votació. 

 
 
22. VOTACIÓ ELECTRÒNICA 
 

On es troba prevista la regulació de la votació electrònica? 
 

En la Normativa Tècnica del Procediment de Votació Electrònica, aprovada per 
acord de la Comissió Electoral en la sessió 2/11, de 17 de febrer de 2011. 

 
El suport tècnic en la votació electrònica: 

 
La Comissió Electoral i les meses electorals estaran assistides per un equip 
tècnic de suport, que s’encarregarà de vetllar pel correcte funcionament de les 
aplicacions. 

 
Quines funcions tenen les meses en la votació electrònica? 

 
A les funcions que les meses electorals tenen atribuïdes pel Reglament de règim 
electoral de la UdG, se’ls afegiran en cas de votació electrònica les funcions  que  
es  deriven  de  manera  general  del  sistema  de  votació electrònica i, 
específicament, la de custodiar les fraccions de la clau desxifradora de cara a 
garantir que aquestes no puguin ser utilitzades per posar en risc la seguretat del 
sistema informàtic electoral i permetre la reconstrucció de la clau desxifradora 
en el moment de l’escrutini. 

 
Quines són les operacions prèvies a la votació electrònica i quan s’inicia? 

 
Abans d’iniciar la votació, el president o presidenta de la Mesa electoral, en 
presència dels vocals i l’equip tècnic de suport, i si fos el cas dels interventors o 
interventores, ha d’iniciar el sistema, el qual generarà dues claus 
criptogràfiques, la de codificació/xifra i la desxifradora. 

 
La clau desxifradora es dividirà en fraccions i es distribuirà entre els membres 
de la Mesa electoral. Aquestes fraccions es faran secretes codificant-se amb els 
certificats digitals de cadascun dels membres. A partir d’aquest moment es 
podrà iniciar la votació electrònica. 
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Quan s’inicia i finalitza la votació electrònica? 
 

A l’hora indicada en el calendari electoral finalitzarà la votació electrònica i cap 
elector o electora podrà accedir a l’adreça electrònica que dóna accés a la URL de 
votació. Tanmateix, si l’elector o l’electora ha entrat en la sessió abans de 
finalitzar el termini de votació podrà acabar la votació en el termini 
acordat per la Comissió Electoral. 

 
Com es realitza la votació electrònica? 

 
El vot electrònic s’emetrà des de l’adreça electrònica establerta a aquest 
efecte, a la qual s’hi podrà accedir des de qualsevol ordinador que tingui 
accés a Internet. 

 
Per participar en la votació, l’elector, a més de constar en el cens definitiu, 
haurà d’utilitzar els sistemes d’identificació i autentificació que la UdG 
determini. 

 
Ningú pot votar més d’una vegada en les mateixes eleccions. 

 
Passos a seguir per poder emetre el vot electrònicament: 

 
1r. Accedir a l’espai de votació. Existeixen dos formes per accedir a l’espai de 
votació: 
-  A través de la Seu Electrònica (En cas que l’usuari no estigui identificat a la 

Meva UdG l’enllaç redirigirà a l’espai d’identificació del web). 
- A través de la Meva UdG. 

 
2n. Accés a l’elecció: 
- En aquest pas s’haurà d’escollir i entrar en l’elecció en què el votant té dret 

a vot. 
 

3r. Emissió del Vot: 
- Apareixen les opcions de vot (candidats, vot en blanc). Cal seleccionar 

l’opció desitjada i seguidament confirmar el vot. 
 

4t. Rebut de votació: 
- Un cop emès el vot, l’aplicatiu ens genera un rebut de votació que es podrà 

guardar o imprimir en aquell moment. Aquest rebut conté un codi i una 
signatura que dóna garantia de l’autenticitat del rebut. 

- Un cop finalitzada l’elecció el votant podrà comprovar que el seu vot ha estat 
escrutat mitjançant la relació de números identificadors que es publicarà 
amb aquesta finalitat a la fi del procés electoral. 

 
Què passa en cas d’incidències durant la votació o en l’escrutini de la 
votació electrònica? 

 
Si per qualsevol causa tècnica no és possible iniciar l’acte de la votació o de 
l’escrutini, o s’interrompen una vegada iniciats, la Comissió Electoral, en funció 
de la durada i naturalesa de la incidència podrà prorrogar la durada del període 
de la votació electrònica, ajornar la votació o l’escrutini, o acordar que la votació 
es porti a terme per mitjà de vot presencial, establint a aquests efectes els 
terminis pertinents i la resta de qüestions que estimi oportunes. 
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Quan resulti necessari, la Comissió Electoral podrà acordar la destrucció dels 
vots i de les claus criptogràfiques, establint el que correspongui en relació a 
la nova forma i data de votació. 

 
 
23. VOTACIÓ EN EL SÍ DE LA SESSIÓ D’UN ÒRGAN COL·LEGIAT 
 

Qui pot demanar que la votació es faci en el sí de la sessió d’un òrgan? 
 

Quan circumstàncies particulars ho aconsellin la Comissió Electoral, a petició 
de l’òrgan convocant o d’ofici, podrà acordar que l'elecció a degà o degana de 
facultat, a director o directora d’escola, a director o directora de departament, i 
director o directora d’institut universitari de recerca es realitzi en una sessió de 
la Junta de Facultat o Escola, del Consell de departament o d’institut, 
respectivament. 

 
El calendari electoral corresponent determinarà en aquest cas la data de la 
sessió de l’òrgan col·legiat en què es durà a terme l’elecció. 

 
 
24. ESCRUTINI PROVISIONAL 
 

Quan es fa l’escrutini provisional? 
 

Un cop acabada la votació, es procedirà a l’escrutini que és públic. 
 

Quin model d’acta d’escrutini provisional s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents. 

 
Com es fa l’escrutini provisional? 

 
a) Si la votació és presencial: 

 
El president extraurà un a un els sobres de la urna corresponent, llegirà en veu 
alta els candidats votats i exhibirà cada papereta, un cop llegida, als vocals i 
interventors. Si existís algun dubte sobre el sentit del vot, serà resolt per la 
Mesa per majoria simple i s’haurà de fer constar en l’acta d’escrutini. 

 
b) Si es fa votació electrònica: 

 
Finalitzat el període de votació electrònica, els membres de la Mesa electoral, 
en presència d’un o més membres de l’equip tècnic de suport i dels 
interventors o interventores, si n’hi ha, procediran a reconstruir la clau 
desxifradora, descodificar els vots i iniciar l’escrutini, que serà públic. 

 
Per tal de reconstruir la clau desxifradora, que permetrà la interpretació dels 
vots electrònics, els membres de la Mesa electoral hauran d’aportar la seva 
fracció de la clau desxifradora i la descodificaran amb el seu certificat digital. 
Es requeriran almenys dues fraccions de la clau desxifradora per a reconstruir-
la. 
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Una vegada la Mesa electoral hagi realitzat l’escrutini remetrà a la Comissió 
Electoral, juntament amb les actes de constitució de la Mesa i d’escrutini, les 
claus desxifradores que permeten accedir als vots emesos electrònicament. 
 
Realitzat l’escrutini general, les claus desxifradores seran custodiades pel 
secretari general fins al moment de la seva destrucció. 

 
No  es  podran  destruir  els  vots  electrònics  que  hagin  estat  objecte 
d’impugnació o reclamació, ni, per tant, la clau desxifradora. 

 
Una vegada ferma la proclamació definitiva d’electes, el secretari general o la 
secretària general, amb la presència d’un membre de l’equip tècnic de suport, 
procedirà a la destrucció de la clau desxifradora que permet obrir l’urna 
electoral i dels vots electrònics dipositats a l’urna electrònica remota. 

 
Quan és nul un vot? 

 
- Si la votació és presencial, es considerarà vot nul: 

 
a) L’emès en sobre o papereta diferent del model oficial.  
b) L’emès en papereta sense sobre. 
c) L’emès en un sobre que contingui més d’una papereta de diferent 
candidatura. En el supòsit de contenir més d’una papereta de la mateixa 
candidatura, es computarà com un sol vot vàlid. 
d) L’emès amb papereta que presenti alteracions (papereta inintel·ligible, 
estripada, guixada, amb anotacions, esmenes...). 
e)  L’emès  amb  papereta  en  què  s’assenyali  un  nombre  més  gran  de 
candidats que els susceptibles de ser votats en virtut de l’article 42. 3 d’aquest 
Reglament. 
f) L’emès a favor de qui no hagués estat candidat o de qui hagués estat eliminat 
en primera volta. 

 
- Si es fa votació electrònica no es pot emetre un vot nul. 

 
Quan un vot es considera en blanc? 

 
- Si la votació és presencial, es considerarà vot en blanc, però vàlid: 
 

a) L’emès en sobre oficial que no contingui papereta. 
b) L’emès en papereta oficial que no contingui indicació a favor de cap dels 

candidats. 
c) L’emès en papereta específica de vot en blanc. 

 
- Si es fa votació electrònica es considerarà vot electrònic en blanc el que s’emeti 

omplint la casella prevista a tal efecte en la pantalla de votar. 
 

Quan s’elabora l’acta d’escrutini provisional? 
 

Immediatament després que s’hagi conclòs la votació, els membres de la Mesa 
electoral elaboren l’acta d’escrutini provisional fent constar el resultat de 
l’elecció. Si la votació es realitza en la sessió d’un òrgan caldrà indicar el nº de 
la sessió i el nº del punt de l’ordre del dia que tracta d’aquella elecció. 
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Quan es fa públic el resultat de l’elecció? 

 
Realitzat el recompte de vots, el president ha de preguntar si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, en cas que no n’hi hagi o s’hagin resolt per la 
Mesa les presentades, anunciarà públicament el resultat de la votació. 

 
 
25. ESCRIT REMISSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL 
 

Quin model d’escrit de remissió de la documentació electoral s’utilitza? 
 

El model penjat a: Web de la UdG > Seu Electrònica > Eleccions > 
Models de documents. 

 
Qui elabora l’escrit de remissió i a qui s’adreça? 

 
El president o la presidenta de la Mesa haurà de presentar per registre 
electrònic l’escrit de remissió, adreçat a la Comissió Electoral, acompanyat de la 
següent documentació: 

 
1.- L’acta de la constitució de la Mesa electoral. 
2.- L’acta d’escrutini provisional. 

 
I a més, en cas de votació presencial i/o vot anticipat: 
 

3.- La còpia de la relació de membres utilitzada per a la votació. 
4.- Els vots emesos. 

 
 
26. PROCLAMACIÓ PROVISIONAL D’ELECTES 
 

Qui elabora la proclamació provisional d’electes? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui la publica i on? 
 

El secretari o secretària de la Comissió Electoral publicarà la proclamació 
provisional d’electes a la Seu electrònica de la Universitat. 

 
 
27. RECLAMACIONS A LA PROCLAMACIÓ PROVISIONAL D’ELECTES 
 

Quan es poden efectuar? 
 

En  el  termini  de  tres  dies  hàbils  des  de  l’endemà de  la  publicació de  la 
proclamació provisional d’electes a la Seu electrònica. 

 
Què passa quan no hi ha reclamacions? 

 
Si no s’interposa cap reclamació contra la proclamació provisional d’electes, 
aquesta esdevindrà definitiva. 
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28. RESOLUCIÓ  DE  RECLAMACIONS  I  PROCLAMACIÓ  DEFINITIVA 
D’ELECTES 
 

Qui resol les reclamacions a la proclamació provisional d’electes? 
 

La Comissió Electoral. 
 

Qui publica la proclamació definitiva d’electes i a on? 
 

El secretari o la secretària de la Comissió Electoral publicarà la proclamació 
definitiva d’electes a la Seu electrònica de la UdG i al BOUdG. 

 
Quin document es publica? 

 
Si no hi ha reclamacions a la proclamació provisional d’electes, el document 
relatiu a la proclamació definitiva d’electes publicat és el mateix que per la 
proclamació provisional d’electes. 

 
 
29. SUBSTITUCIÓ DELS REPRESENTANTS QUE DEIXIN DE SER 
MEMBRES D’UN ÒRGAN COL·LEGIAT I ELECCIONS AVANÇADES 
 

Substitució dels representants i eleccions avançades: 
 

Els representants elegits que deixin de ser membres de l’òrgan col·legiat, seran 
substituïts pels següents candidats més votats en l’elecció de què es tracti i pel 
termini que manqui. Quan aquesta la substitució no sigui suficient per garantir 
la representació d’un o diversos sectors el president de l’òrgan col·legiat 
podrà sol·licitar a la Comissió Electoral que aprovi la celebració d’eleccions 
avançades. 

 
Les eleccions a òrgans col·legiats també es podran convocar anticipadament per 
la seva renovació total o per sectors, quan el president o presidenta de l'òrgan 
al·legui causa justificada que haurà de ser valorada i acceptada per la Comissió 
Electoral. 

 
 
30. SEGONA I TERCERA VOLTA EN LES ELECCIONS A ÒRGANS DE 
GOVERN UNIPERSONALS I COL·LEGIATS D’ÀMBIT PARTICULAR 
 
Quan hi ha una segona volta? 

 
En cas de pluralitat de candidatures, si realitzat l’escrutini general es produeix 
un empat, la Comissió Electoral proclamarà provisionalment com a candidats a 
segona volta les candidatures empatades. En cas de produir-se un empat en 
segona volta, aquest serà dirimit per sorteig de la Comissió Electoral. 
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