Jaume Busquets Fàbregas, amb D.N.I. nº 77625348ª, com a president de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a
Catalunya, en virtud del seu nomenament el 12 d’abril de 2013, com a resultat del procés electoral convocat per la
Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya el 12 de Febrer de 2013, actuant en nom i
representació de la Delegació, de conformitat amb l’article 25 dels Estatuts aprovats mitjançant Real Decret
377/2015, de 14 de maig,
CONVOCA eleccions de membres de la Junta de Govern amb el següent calendari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27/02/2017, publicació a la web de la convocatòria i inici del termini de presentació de candidaturas.
28/02/2017, exposició del cens electoral a la part privada de la web i a la seu de la Delegació.
13/03/2027, final de l’exposició del cens electoral a la web i a la seu.
16/03/2017, termini de presentació de reclamacions sobre el cens electroral.
21/03/2017, resolució de les reclamacions presentades sobre el cens electoral.
24/03/2017, termini de presentació de candidatures.
27/03/2017, proclamació provisional de candidatures presentades.
30/03/2017, termini de presentació de reclamacions relatives a les candidatures.
04/04/2017, resolució dels recursos presentats.
05/04/2017, proclamació definitiva de candidatures i inici del termini per a la designació d’interventors
electorals per a les mateixes. Si existeix una única candidatura serà proclamada com a tal i finalitzarà el
període electoral (art. 36.5) i constitució de la mateixa en un termini màxim de 7 dies des de la proclamació.
06/04/2017, comunicació als col·legiats de les candidatures presentades i enviament, si s’escau, de la
documentació per al voto per correu.
21/04/2017, data límit per designar els interventors electorals.
04/05/2017, data límit per la rebuda del vot per correu.
05/05/2017, CELEBRACIÓ D’ELECCIONS I ESCRUTINI
08/05/2017, proclamació dels resultats provisionals de l’escrutini a la web.
11/05/2017, termini de presentació de reclamacions als resultats provisionals de l’escrutini.
15/05/2017, resolució de reclamacions presentades.
16/05/2017, proclamació dels resultats definitius a la web.
23/05/2017, termini màxim de constitució de la nova Junta de Govern

NOMENA com a membres del Comité Electoral a les següents persones col·legiades als càrrecs del mateix:
•
•
•

Carles Donat Muñoz, col. nº 1375, amb D.N.I. 48286063R, com a president.
Maria Bonet Esteve, col nº 1169, amb D.N.I. nº 46242990, com a secretària.
Jaume Busquets Fàbergas, col. nº 0953, amb D.N.I. nº 77625348A, com a vocal.
I per a que així consti en tots els efectes, signo a 27 de febrer de 2017

Jaume Busque Fàbregas
President de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya
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