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Barcelona, 11 de gener de 2021 
 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Com a president de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC) i en virtut de 
les funcions que m'atorga l'article 22 d) dels Estatuts vigents, em plau comunicar-vos que 
s'inicia el procés electoral per a la renovació de la Junta Directiva de l'AGPC amb el 
següent calendari: 
 
 

 11/01/2021, publicació a la web de la convocatòria i inici del termini de presentació 
de candidaturas. 

 12/01/2021, exposició del cens electoral a la part privada de la web.   
 25/01/2021, final de l’exposició del cens electoral a la web.  
 28/01/2021, termini de presentació de reclamacions sobre el cens electoral.  
 02/02/2021, resolució de les reclamacions presentades sobre el cens electoral. 
 03/02/2021, publicación definitiva del cens electoral i sol·licitud de vot per correu (a 

informacio@geografs.org). 
 11/02/2021, termini de presentació de candidatures.  
 16/02/2021, termini de presentació de reclamacions relatives a les candidatures. 
 19/02/2021, resolució de les reclamacions presentades. 
 22/02/2021, 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 i constitució de la mateixa en un 
termini màxim de 7 dies des de la proclamació. 

 26/02/2021, termini per sol·licitar el vot per correu. 
 29/03/2021, data límit per designar els interventors electorals. 
 09/04/2021, data límit per la rebuda del vot per correu. 
 12/04/2021, CELEBRACIÓ D’ELECCIONS I ESCRUTINI 

 
 

Tant la junta directiva de l'AGPC com jo mateix estem a la vostra disposició per a qualsevol 
consulta, aclariment o suggeriment al telèfon 608 50 44 36 o mitjançant l'adreça electrònica 
informacio@geografs.org. 
 
        Cordialment, 
 
            
       Marc Vila i Recio 
       President de l’Associacio de Geògrafs Professionals de Catalunya 
                         
 
 
 
  


