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Reunida la Junta de Govern de dia 30 de novembre de 2022  convoca 
eleccions per la renovació total de la Junta. 
 
1.- Convocatòria d’eleccions al CDL. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 
36 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciències de les Illes Balears (BOIB núm. 123 de dia 22 d’agost  de 2009), 
la Junta de Govern d'aquest Col·legi, celebrada el 30 de novembre de 2022, ha 
resolt Convocar eleccions per a la renovació total de la Junta de Govern del 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les 
Illes Balears, que se celebraran dia 2 de març de 2023.  
 
2.- Proposta de Calendari electoral. 

 
CENS 

1 de febrer a 1 de març. Dates per consultar la relació d’electors a la Secretaria del 
Col·legi 
 

1 de febrer a 25 de febrer. Termini per presentar reclamacions en relació amb les llistes 
d'electors. Aquestes reclamacions seran resoltes per la Junta de Govern en el termini de vuit 
dies hàbils, comptats des de la seva recepció. 
 

CANDIDATURES 
19 de desembre. Darrer dia per esser comunicada la convocatòria. També és el darrer dia 

per a la comunicació al Consejo General dels càrrecs que s'han d'elegir al Col·legi. 
 

23 de desembre. Es dóna per assabentada la convocatòria electoral a tots els efectes. 
 

26 de desembre a 12 de gener. Termini en què s'hauran de presentar els candidats al 
Col·legi (especificant el càrrec al qual es presenten). Es tanca el termini dijous 12 a les 
14’00h. 
 

13 de gener a 19 de gener. Exposició al taulell d'anuncis del Col·legi dels llistats de 
candidats. 
 

23 de gener a 27 de gener. Termini per a la impugnació de les llistes de candidats i, si 
pertoca, de la renúncia dels candidats proposats. 
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30 de gener a 2 de febrer. Termini màxim per resoldre la Junta de Govern les 

reclamacions sobre les llistes de candidats. 
 

3 de febrer. Data última per comunicar al president del Consejo General de Col·legis el 
que pertoqui sobre les objeccions als llistats de candidats (si no es donàs aquesta 
comunicació, els llistats es consideraran vàlids). 
 
 

4 de febrer. Proclamació per la Junta de Govern del Col·legi, en sessió pública, de les 
llistes oficials de candidats. Tot seguit, la Junta de Govern designarà els càrrecs de la mesa 
electoral. 

 La susdita designació es comunicarà de seguida als interessats, els quals disposaran 
de tres dies hàbils -a partir de la data en què rebin la comunicació- per al·legar excusa, 
justificada documentalment. En el termini d'altres tres dies, la Junta de Govern resoldrà. 

 
14 de febrer a 20 de febrer. La Junta de Govern remetrà al Consejo General els llistat de 

candidats. 
 
9 de febrer. 

COMENÇA LA CAMPANYA ELECTORAL. 
 

24 de febrer.  
ACABA LA CAMPANYA ELECTORAL. 

 
28 de febrer. Darrer dia per rebre vots per correu a la seu del Col·legi. 
 
2 de març 
 

ES   CELEBREN LES ELECCIONS (de 17:00 a 20:30 
hores). 

 
En el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats situat al 

C/ Berenguer de Tornamira, 9 1r. B Palma. 
 
Un cop finalitzada la votació es procedirà a fer l'escrutini públic dels resultats. 
 
3 de març a 9 de març. Termini per reclamar contra les eleccions del dia 2 de març. 
 
10 de març a 16 de març. Termini per reclamar, si pertoca, davant el Consejo General 

contra les actuacions de dia 2 de març. 
 
 
 
 


