CALENDARI ELECTORAL PER A L'ELECCIÓ DEL
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’INDEST
Aprovat pel Consell de Direcció de l’INDEST

27 abril de 2020
28 abril de 2020
Del 28 d’abril fins al 4 de maig de 2020
5 de maig de 2020
Del 6 de maig al 15 de maig de 2020
18 de maig de 2020

Del 19 al 21 de maig de 2020
22 de maig de 2020

Del 25 al 29 de maig de 2016
De l’1 de juny al 15 de juliol de 2020

16 de juliol de 2020
22, 23 i 24 de juliol de 2020
27 de juliol de 2020

1

Aprovació del calendari electoral
(Consell de Direcció)
Publicació del cens provisional elecció a
infollistes
Presentació reclamacions al cens
provisional
Resolució de reclamacions i publicació
del cens definitiu elecció a infollistes
Presentació de candidatures 1
Proclamació provisional de candidatures
a la llista distribució correu membres
INDEST
Impugnació de candidatures
Proclamació definitiva de candidatures a
la llista distribució correu membres
INDEST
Campanya electoral
Aturada de les votacions presencials.
Petició autoritzada per fer el procediment
d’emissió del vot de forma electrònica
exclusivament. Prova pilot eVot.
Autorització de la represa del procés de la
votació electrònica de forma exclusiva
Votacions electròniques 2.
Proclamació provisional de resultats a
infollistes

En aquest punt caldrà que els/les candidats/es presentin un escrit de presentació de candidatura al Registre
General de la UdL (de manera presencial o via telemàtica, per la seu electrònica).
2
Per exercir electrònicament el dret de vot cal accedir al enllaç que proporcionarà l’INDEST. L’usuari
mitjançant les seves credencials escollirà el seu vot, de forma telemàtica i el dipositarà en la urna virtual.
Un cop emès el vot de forma remota, des de l’INDEST recomanem àmpliament guardar el rebut d’emissió
del vot on apareix el codi del vot. El rebut de votació contindrà lletres en majúscules i números com ara
mostrem a continuació: 0QY+4KfEIF. El rebut de votació també és el vostre certificat digital. Copieu el
rebut per a poder verificar que el vostre vot ha estat emès i emmagatzemat correctament.

Del 28 al 30 de juliol de 2020

Impugnació de resultats

31 de juliol de 2020

Proclamació definitiva de resultats a
infollistes

