
RESOLUCIÓ 1067/2013 DE MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
DE RECTOR O RECTORA DE LA UPC 

 
 
 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. Mitjançant Resolució núm. 913/2013 de data  12 de setembre, el rector va aprovar 

la convocatòria d’eleccions de rector o rectora de la UPC, fixant com a dia de 
votacions el 24 d’octubre de 2013. 

 
2. Que posteriorment a la signatura de l’esmentada resolució, s’ha convocat una 

vaga general en educació prevista pel dia 24 d’octubre de 2013. 
 
3. Que per facilitar el dret de participació de l’electorat a les eleccions de rector o 

rectora de la UPC, i amb l’acord dels candidats proclamats provisionalment, es 
considera convenient modificar la data de les votacions, ampliant el període de la 
campanya electoral i de vot anticipat, en el marc del que es regula al Reglament 
Electoral de la UPC. 

 
 
Per tant, com a rector de la UPC 
 
 
RESOLC: 
 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la convocatòria d’eleccions de rector o rectora de 
la UPC 2013, fixant com a dia de votacions el 29 d’octubre e 2013. 
 
SEGON.- Adaptar el calendari electoral a l’esmentada modificació del dia de votació, 
tal com  es detalla al document que acompanya aquesta resolució com annex I. 
 
TERCER.- Requerir a la secretària general la publicació d’aquesta resolució i el 
document que s’acompanya com a annex. 
 
 
Barcelona, 1 d’octubre de 2013 
 
 
 
 
 
Antoni Giró i Roca 
Rector 
 
 
 
 



Elecció rector/a en 1er. Volta
Tancament del cens electoral 13/09/2013
Exposició pública del cens electoral provisional i inici reclamacions 16/09/2013
Final reclamacions cens  electoral provisional (fins les 12 h.) 20/09/2013
Publicació del cens definitiu 25/09/2013
Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals 25/09/2013
Inici presentació candidatures 25/09/2013
Final presentació candidatures (fins les 12 h.) 01/10/2013
Proclamació provisional candidatures 01/10/2013
Inici reclamacions candidatures provisionals 02/10/2013
Final reclamacions candidatures provisional (fins les 12 h) 07/10/2013
Proclamació definitiva candidatures 08/10/2013
Inici campanya electoral 10/10/2013
Final campanya electoral 27/10/2013
Inici vot anticipat 10/10/2013
Final vot anticipat 28/10/2013
Jornada de reflexió 28/10/2013
Jornada de votacions (10-18h) 29/10/2013
Proclamació provisional rector/a i inici reclamacions 30/10/2013
Final reclamacions contra proclamació provisional rector/a (fins les 12 h.) 04/11/2013
Proclamació definitiva de rector/ra 04/11/2013

Elecció rector/a en 2a volta
Proclamació candidatures per 2a volta 04/11/2013
Inici campanya electoral 04/11/2013
Final campanya electoral 11/11/2013
Inici vot anticipat 05/11/2013
Final vot anticipat 12/11/2013
Jornada de reflexió 12/11/2013
Jornada de votacions (10-18h) 13/11/2013
Proclamació provisional  rector/a i inici reclamacions 14/11/2013
Final reclamacions contra proclamació provisional rector/a (fins les 12 h.) 18/11/2013
Proclamació definitiva de rector/ra 19/11/2013

Annex I

Calendari electoral eleccions de rector o rectora de la UPC 2013
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