
Calendari de les eleccions a Cap de secció de FIB-FNB (2017): 
 
· Cens provisional: 29 de juny 
· Impugnació del cens: del 30 de juny al 2 de juliol 
· Publicació cens definitiu: 3 de juliol, abans les 12:00H 
· Presentació de candidatures: 3 de juliol a partir de les 15:00H fins al 6 de juliol a les        
12:00H 
. Publicació de candidatures provisionals: 6 de juliol a partir de les 15:00 
. Impugnació de candidatures: del 6 de juliol a partir de les 16:00 al 7 de juliol a les 
16:00H 
· Proclamació de candidatures definitives: 7 de juliol a partir de les 17:00 
· Campanya electoral: del 10 al 12 de juliol 
· Vot anticipat del 11 al 13 de juliol 
· Jornada electoral: 14 de juliol durant el Consell de Secció 
· Proclamació provisional dels  resultats: 14 de juliol a partir de les 14:00 
· Impugnació de resultats: 17 de juliol 
· Proclamació definitiva de la persona electa: 18 de juliol 

 
Presentació candidatures 
 
La presentació de les candidatures es farà mitjançant un missatge de correu electrònic a 
la direcció 
capseccio.fib-fnb.mat@upc.edu 
 
Vot anticipat 
 
Els votants que preveuen la impossibilitat d'emetre el vot en la data prevista per les 
eleccions, podran emetre'l de forma anticipada de la manera següent: 
-- lliurant-lo a secretari de l'edifici C3,  ja sigui presencialment en l’horari de 9:00 a 
14:00 o per correu intern; o bé, 
-- a l'edifici Omega, planta 3 , despatx 330. 
 
El material per al vot anticipat es podrà recollir a l’edifici Omega el dimarts 11 de 9:30 
a 14:00 o a la secretaria de l’edifici C3 del 11 al 13 de juny. 
 
Per votar anticipadament s'haurà de seguir el següent procediment: 
dins un sobre gran s'introdueix una còpia del DNI i un sobre més petit sense cap 
identificació que contindrà la papereta de vot a l'interior. Al dors del sobre gran, i sobre 
la llengüeta, ha de figurar el nom, cognoms, signatura i número de DNI de la persona 
que votarà anticipadament. 

Caldrà que aviseu de què fareu votació anticipada enviant un correu a l’adreça 
capseccio.fib-fnb.mat@upc.edu 
 
 
 


