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 nostra Secció esdevinguda el passat 06 de
juliol, el pròxim dia 30 de setembre de 2020 se celebraran les eleccions a la Junta Permanent. A tal
efecte s’obrirà un termini perquè aquells membres de la Secció interessats a formar part de la Junta
puguin presentar la seva candidatura a qualsevol dels càrrecs i també perquè tots els membres
puguin exercir el seu dret vot per elegir aquest òrgan.
Vos recordam que per a poder exercir el dret a vot i/o presentar‐vos com a candidat de qualsevol
càrrec, és indispensable estar al corrent del pagament de les quotes de la Secció. La data límit per
haver‐les pagat i poder participar en aquestes eleccions és el dia 28 d’agost.

El calendari que regirà el procés electoral és el següent:
Calendari electoral
Dia 1 de setembre
‐ Exposició de la llista d’integrants del cens electoral al taulell del Col∙legi i al web de la Secció.
Del 2 de setembre al 6 de setembre
‐ Presentació de recursos a la llista del cens electoral.
Dia 7 de setembre
‐ Exposició de la llista de cens electoral definitiva
Del 8 a l’11 de setembre
‐ Presentació de candidatures.
Dia 14 de setembre
‐ Exposició de les Candidatures. També s’enviarà per correu electrònic als membres de la Secció.
Del 15 de setembre al 17 de setembre
‐ Al∙legacions a les candidatures presentades.
Dia 18 de setembre
‐ Exposició de les Candidatures definitives al taulell del Col∙legi. També s’enviarà per correu electrònic
als membres de la Secció.
Dia 23 de setembre
‐ Darrer dia per poder votar per correu (vegeu més informació a la següent pàgina).
Dia 30 de setembre
‐ Eleccions de la junta permanent de la Secció, de 17.30 a 20 hores (Estar inscrit 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 de ple dret es pot presentar a un o més càrrecs.
Les paperetes de votació seran com les de la pàgina 3 del present document.
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 a tots els membres de la Secció.
Vot per correu
Els membres de la Secció que vulguin votar per correu ho podran fer mitjançant burofax, carta
certificada ordinària o carta certificada online (https://www.correos.es/ss/Satellite/site/producto‐
carta_certificada_online‐productos_az/cOrg=Producto_C‐cidOrg=1363189397876‐
detalle_de_producto‐sidioma=ca_ES ). La documentació enviada ha d’anar dirigida a la Mesa
Electoral de la Secció d’Arqueologia i a l’adreça del nostre Col∙legi (C/ Berenguer de Tornamira, 9, 1r‐
B ‐ 07012 Palma). Cal que hi figuri el nom, llinatges i número de col∙legiat de la persona que vota i
que s’empleni una papereta de votació com la de la pàgina 3 del present document. Dia 23 de
setembre és el darrer dia per poder exercir aquest dret.
Delegació de vot
Per delegar el vot serà necessari que la persona interessada hagi enviat prèviament una carta
certificada al CDL on consti el DNI i el nom de la persona en qui delega el seu vot.
A partir del sorteig realitzat durant l’Assemblea de dia 06 de juliol, els elegits per a formar la Mesa
electoral són els següents:
President: Javier Rodríguez
Secretari: María José Rivas
Vocal: Cristina Rubio

Suplent: Josep Torres
Suplent: Javier Rivas
Suplent 1: Josep Merino

Suplent 2: Elvira González
Suplent 2: Antoni Puig

La mesa quedarà constituïda dia 30 de setembre a les 17.15 hores. Es prega a tots aquells que hagin
estat triats com a part de la Mesa (titulars i suplents) es presentin el dia de les eleccions a les 17
hores a la seu del Col∙legi o que avisin com més aviat millor, mitjançant un correu electrònic
(seccioarqueologia_cdlib@yahoo.es), en cas de no poder assistir‐hi. Un cop constituïda la Mesa per
un president, un secretari i un vocal, els altres suplents podran marxar.
L’urna electoral s’obrirà a les 17.30 hores i es tancarà a les 20.00 hores.
Per qualsevol pregunta o dubte vos podeu dirigir a l’adreça de la nostra Secció:
seccioarqueologia_cdlib@yahoo.es

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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PAPERETA DE VOT ‐ ELECCIONS A LA JUNTA PERMANENT DE LA
SECCIÓ D’ARQUEOLOGIA ‐ ANY 2020
Càrrec

Nom i Llinatges

PRESIDÈNCIA
VICEPRESIDÈNCIA
SECRETARIA
TRESORERIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
 Es pot votar com a màxim un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i 8 Vocals.
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