CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A la JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI
OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I
CIÈNCIES DE VALÈNCIA I CASTELLÓ.
COL·LEGI DE DOCENTS I PROFESSIONALS DE LA CULTURA
València, 31 de gener de 2019
La Junta de Govern actual d'aquest Col·legi Oficial, en sessió celebrada el dia 21
de gener de 2019, va aprovar per unanimitat el calendari electoral per a la renovació de
tots els càrrecs d'aquesta Junta. Els càrrecs seran triats per termini de quatre anys i
podran ser reelegits conforme el que s'estableix en el Capítol II (De la Junta de Govern),
Secció Segona (Elecció de Càrrecs) dels Estatuts.
El procés electoral es realitzarà segons el següent calendari:
 Publicació de Convocatòria d'eleccions: 31 de gener de 2019 pels mitjans
habituals de difusió i en el tauler d'anuncis del Col·legi.
 Presentació de candidatures: del 4 al 18 de febrer de 2019 de forma
presencial en la seu del Col·legi (Av. Tirso de Molina, 3B, València).
 Termini impugnacions candidatures: del 20 al 26 de febrer de 2019. El
termini de resolució d'impugnacions de candidatures finalitzarà el 5 de març de
2019.
 Proclamació de candidats i exposició del Cens Electoral: 8 de març de 2019
a la 13h. Si hi haguera una sola candidatura, finalitzaria el procés electoral.
 Termini de reclamacions relatives al cens d'electors: del 8 al 15 de març de 2019.
 Campanya Electoral: del 8 de març al 3 d'abril de 2019.
 El termini de recepció de vots per correu certificat o personalment en la seu del
Col·legi (Av. Tirso de Molina, 3B, València), finalitzarà el 5 d'abril de 2019.
 Constitució TAULA ELECTORAL i VOTACIONS: 8 d'abril de 2019.
Càrrecs a elecció: Degà/na,
Tresorer/a, Vocal 1 i Vocal 2.

Vicedegà/na,

Secretari/a,

Sotssecretari/a,

Per a qualsevol aclariment o ampliació d'informació sobre aquest tema, consultar
el text dels Estatuts del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
Ciències de València i Castelló (DOCV núm. 5794/27.06.2008).

