
València a 10 de Gener de 2007

Estimat company:

El pròxim dissabte 10 de març, durant el desenvolupament de la XXIV Reunió Anual de 

la  Societat  Valenciana  de  Neurologia,  tindran  lloc  les  eleccions als  càrrecs  de  la  Junta 
Directiva.

Recordem que els càrrecs que es renoven són els de  tresoreria,  secretaria i  dos 
vocalies, representades fins ara pels Drs. Cristina Soriano, Nicolás López, Berta Claramonte i 

Vicente Peset respectivament. 

La Junta Electoral estarà formada pels Drs. Nicolás López (president), Jaume Morera 

(secretari) i Javier Catalá (vocal).

Com està estipulat en els nostres estatuts, recordem que la candidatura és lliure, i ha 

de presentar-se amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data de votació, que  es 

realitzarà durant la jornada de matí del dissabte 10 de març, últim dia de la pròxima Reunió 

Anual. Pots fer-nos arribar la teua sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

Via e-mail a la secretària de la SVN (secre@svneurologia.org)

Correu certificat al president o secretari de la Junta Electoral

Nicolás  López  Hernández.  Secció  de  Neurologia.  Hospital  General  Universitari 

d'Elx. Camí de l'Almazara, 11. 03203. Elx. ALACANT

Jaume Morera Guitart. Unitat de Neurologia. Hospital de Sant Vicent. C/ Lillo Juan, 

137. 03690 Sant Vicent del Raspeig. ALACANT

 O personalment a qualsevol dels membres de la Junta Directiva.

Els candidats electes seran presentats a continuació a l'Assemblea General Ordinària, que 

recordem tindrà lloc a les 13:15 hores. Les paperetes, així com la llista de candidats estaran a 

la vostra disposició junt amb l'urna que es disposarà a este efecte en l'Hotel Oasis Palace de 

Gandia, seu de la reunió.

Per a consultar el reglament electoral o per a qualsevol dubte o aclariment, t'animem a 
consultar la nostra pàgina web (www.svneurología.org) o via e-mail: secre@svneurologia.org
Des de la Junta Directiva de la SVN esperem comptar amb la vostra participació.


