Col·legi Oficial de Doctors
i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de les Illes Balears
Secció d’Arqueologia

D’acord amb allò que va aprovar l’Assemblea General de la Secció celebrada el passat 17 de juny, el
proper dia 24 de juliol de 2013 es celebraran les eleccions a la Junta Permanent. A tal efecte s’obrirà
un termini per a que aquells membres interessats en fer part de la Junta puguin presentar
candidatura i tots els membres de la Secció puguin exercir el dret d’elegir aquest òrgan.
Vos recordem que, per a poder exercir el dret a vot i/o presentar candidatura, és indispensable estar
al corrent del pagament de les quotes de la Secció, almenys fins a 2011.

A continuació, vos presentam el calendari que regirà aquest procés electoral.
Calendari electoral
Dia 4 de juliol
- Exposició de la llista d’integrants del cens electoral al taulell del Col·legi i al web de la Secció.
Del 4 al 9 de juliol
- Presentació de recursos a la llista del cens electoral.
Dia 12 de juliol
- Exposició de la llista de cens electoral definitiva
Del 12 al 16 de juliol
- Presentació de candidatures.
Dia 17 de juliol
- Exposició de les Candidatures. També s’enviarà per correu electrònic als membres de la Secció.
Del 17 al 19 de juliol
- Reclamacions a les candidatures presentades.
Dia 20 de Juliol
- Exposició de les Candidatures definitives al taulell del Col·legi. També s’enviarà per correu electrònic
als membres de la Secció.
Dia 22 de juliol
- Darrer dia per poder votar per correu.
Dia 24 de juliol
- Eleccions de la junta permanent de la Secció, de 17.30 a 20 hores.
* La inscripció al cens electoral és imprescindible per poder exercir el dret a vot.
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Candidatures

President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocals (màxim de 8)

Cadascun dels membres de la Secció es pot presentar per un o més càrrecs. Les paperetes de vot
duran la llista dels càrrecs i s’haurà d’omplir un nom en cadascuna d’elles.
Les llistes dels candidats es penjaran en les dates establertes al tauló d’anuncis de la seu del CDL i al
web de la Secció i s’enviaran per correu electrònic als membres de la Secció.
Vot per correu
Els membres de la Secció que vulguin votar per correu hauran de fer arribar a la Mesa, mitjançant
burofax o carta certificada, el seu nom i número de col·legiat junt amb el noms i candidatures a les
que vol votar. Dia 22 de juliol és el darrer dia per poder exercir aquest dret.

La Mesa electoral estarà constituïda per:
President: Miquel Àngel Sastre
Secretari: Emili Garcia
Vocal:
Antoni Ferrer

Suplent: Jorge Argüello
Suplent: Jaume Deyà
Suplent 1: Sílvia Villalonga

Suplent 2: Bernat Font

La mesa quedarà constituïda el dia 24 de Juliol a les 17.30 hores, pels membres electes o els seus
substituts. Es prega a tothom que hagi estat triat com a part de la Mesa (titulars i substituts) es
presenti el dia de les eleccions a les 17.30 hores al Col·legi. Un cop constituïda, les persones que no
en facin part podran marxar.
L’urna electoral s’obrirà a les 18.00 hores i es tancarà a les 20.00 hores.
Per qualsevol pregunta o dubte poseu-vos en contacte amb qualsevol membre de la mesa o de la
junta sortint o al correu seccioarqueologia_cdlib@yahoo.es.

ADREÇA DEL COL·LEGI:
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears
C/ Berenguer de Tornamira, 9, 1r-B
07012 Palma
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