
CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS A XUNTA DE GOBERNO DO COLEXIO 

OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA (COBGA) 
 

A Xunta de Goberno do COBGA, na súa sesión celebrada o día 21 de decembro de 

2016, acordou convocar eleccións para cubrir todos os cargos desta, segundo o 

indicado no artigo 41º dos Estatutos (DOG nº 141, do 22/VII/08; 

http://www.biologosdegalicia.org/pdf/cobga_estatutos_dog_080722.pdf). Estas 

eleccións celebraranse o martes día 21 de febreiro de 2017.  

 

Segundo o indicado no artigo 29º dos ditos Estatutos, a Xunta de Goberno do Colexio 

Oficial de Biólogos de Galicia estará constituída por: Decano/a, Vicedecano/a, 

Secretario/a, Tesoureiro/a e un mínimo de tres Vocais. 

 

As candidaturas só poderán ser completas. 

 

A fin de concretar o calendario electoral, e de acordo ao establecido nos Estatutos 

(Capítulo VII), a Xunta de Goberno en funcións informa do seguinte: 

 

- Data da convocatoria de eleccións a Xunta de Goberno: 21 de decembro de 2016 

- Os electores e os candidatos elixibles deberán estar colexiados no Colexio antes do 21 

de decembro de 2016 

- Exposición pública das listas de electores: do 20 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2017 

- Reclamacións sobre a lista de electores: 72 horas despois de transcorrido o prazo de 

exposición 

- Data límite de presentación de candidaturas: 21 de xaneiro de 2017 

- Proclamación oficial das candidaturas presentadas: 6 de febreiro de 2017 

- Comunicación escrita das candidaturas aos colexiados/as a partires do 6 de febreiro 

de 2017  

- Reclamacións contra a proclamación de candidaturas: 5 días hábiles 

- Constitución da mesa electoral: 14 de febreiro de 2017 

- Data límite para que as candidaturas nomeen interventores: 18 de febreiro de 2017 

- Celebración da votación e escrutinio definitivo: 21 de febreiro de 2017 

- Fórmula de desempate: Será proclamado aquel candidato que teña maior antigüidade 

como colexiado 

- Proclamación dos resultados: 24 de febreiro de 2017 
- Remate do prazo de reclamacións dos colexiados/as: 3 de marzo de 2017 
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- Resolución pola Xunta de Goberno en funcións de ditas reclamacións e proclamación 

definitiva dos candidatos/as elixidos/as: 10 de marzo de 2017 

- Toma de posesión dos candidatos/as electos/as: antes do 20 de marzo de 2017 

 

A Xunta de Goberno en funcións comunicará oportunamente o procedemento de 

votación xunto coas candidaturas proclamadas. 

 

Cando só haxa unha candidatura proclamada non procederá ningunha votación e serán 

declarados electos todos os candidatos, no mesmo acto da proclamación (artigo 46º 3). 

 

Santiago, 21 de decembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Pelayo Míguez Baños (Decano en funcións)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


