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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/662/2018, de 23 de març, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament de l’Assemblea General i del procés electoral del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
Atès l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament de l'Assemblea General i del procés electoral del
Col·legi d'Economistes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 11 de gener de 2018, del qual resulta que en data 11 de
gener de 2018 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el
procediment d'elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en l'Assemblea Extraordinària de data 19 de
desembre de 2017;
Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, i els estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat
Resolució JUS/678/2010 d'11 de març (DOGC núm. 5589, de 17.3.2010);
Vist que el text del Reglament de l'Assemblea General i del procés electoral del Col·legi de d'Economistes de
Catalunya s'adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents
essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

−1 Declarar l'adequació a la legalitat del Reglament de l'Assemblea General i del procés electoral del Col·legi
d'Economistes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de
Catalunya.

−2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 23 de març de 2018

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)
Xavier Bernadí i Gil
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Annex
Reglament de l'Assemblea General i del procés electoral del Col·legi d'Economistes de Catalunya

Secció I
De l'Assemblea General

Article 1
Composició
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà i pot tenir caràcter ordinari o extraordinari.
Està formada per totes les persones col·legiades, les quals poden assistir amb veu i vot a les reunions.

Article 2
Funcions
Correspon a l'Assemblea General les següents competències:
a) Aprovar els Estatuts i les modificacions que s'hi facin, així com les normes generals que els desenvolupin.
b) Elegir i decidir la destitució dels membres de la Junta de Govern.
c) Examinar i aprovar la gestió feta per la Junta de Govern, així com els comptes i pressupostos anuals i les
liquidacions corresponents.
d) Fixar les quanties de les quotes col·legials ordinàries i extraordinàries, incloses les derrames.
e) Decidir sobre l'adquisició, la disposició o el gravamen de béns patrimonials immobles.
f) Aprovar i modificar el Codi d'ètica professional.
g) Decidir sobre aquelles qüestions que la Junta de Govern sotmeti a la seva consideració o hagin estat
sol·licitades per les persones col·legiades.
h) Acordar la fusió, la segregació o la dissolució del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC).
i) Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o els estatuts, o que no estigui
reservada a la Junta de Govern.
j) Ratificar la proposta de nomenament de defensor o defensora de la persona col·legiada efectuada per la
Junta de Govern.
k) En general, adoptar qualsevol tipus d'acord conduent a aconseguir les finalitats del Col·legi.

Article 3
Reunions ordinàries
L'Assemblea General es reuneix ordinàriament dos cops l'any: la primera, dins del primer trimestre de l'any,
per retre comptes i avaluar la gestió de la Junta de Govern en l'exercici precedent, i la segona, abans de cloure
l'exercici, per aprovar els pressupostos de l'exercici següent

Article 4
Primera Assemblea ordinària
La primera Assemblea ordinària a què fa referència l'article anterior delibera i pren acords en relació amb
l'ordre del dia següent:
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1.Informació per part del degà o degana dels esdeveniments més importants esdevinguts durant el darrer any
que han tingut relació amb el Col·legi.
2. Informació per part del president o presidenta del Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) de
l'activitat del Comitè.
3. Informació per part del defensor o defensora del la persona col·legiada de l'informe o memòria anual de les
seves activitats i actuacions.
4. Lectura, discussió i votació dels estats financers, dels comptes anuals i de la liquidació del pressupost de
l'any anterior.
5. Lectura, debat i votació de les propostes que es consignen en la convocatòria.
6. Torn obert de paraula.

Article 5
Segona Assemblea ordinària
La segona Assemblea ordinària de cada any delibera i pren acords en relació amb l'ordre del dia següent:
1. Informació i propostes per part del degà o degana per a l'exercici següent.
2. Lectura i aprovació del pressupost per al proper any, presentat per la Junta de Govern.
3. Lectura, discussió i votació de les propostes recollides en l'ordre del dia.
4. Torn obert de paraula.

Article 6
Reunions extraordinàries
Les assemblees extraordinàries prenen acords en relació amb les matèries següents:
1.Aprovació i modificació dels Estatuts col·legials, llevat de la modificació de l'article 2 dels Estatuts que es
refereix exclusivament a la ubicació de la seu social dins de la ciutat de Barcelona, que es pot acordar per
Assemblea ordinària.
2.Segregació, fusió i liquidació del Col·legi.
3.Autorització a la Junta de Govern per a la venda o gravamen de béns immobles del Col·legi, així com per a la
compra de béns immobles o béns mobles significatius.
4.Censura de la gestió de la Junta de Govern o dels seus membres.
5.Qualsevol altra matèria que no és de competència específica de l'Assemblea ordinària.

Article 7
Procediment de convocatòria de les assemblees extraordinàries
Les assemblees extraordinàries tenen lloc:
1.A iniciativa del degà o la degana.
2.A iniciativa de la Junta de Govern.
3.A petició d'un nombre de persones col·legiades exercents, superior al del 5 % del total, les quals han de fer
constar en la sol·licitud els assumptes concrets que s'han de tractar en la dita Assemblea.
En el supòsit previst en l'apartat tercer, la Junta de Govern acorda la convocatòria de l'Assemblea
extraordinària en el termini de quinze dies a partir de la data en què la sol·licitud corresponent ha estat
registrada d'entrada a la Secretaria del Col·legi, i fixa, també, el dia que tindrà lloc, de conformitat amb
l'article següent.
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Article 8
Notificació de la convocatòria
La convocatòria de l'Assemblea s'efectua per acord de la Junta, amb una antelació mínima de 30 dies naturals
a la data prevista per a la reunió. En cas d'urgència, que ha de ser justificada en la mateixa Assemblea
General, se'n podrà reduir el termini d'antelació previst.
La convocatòria, amb l'ordre del dia corresponent, es penja al tauler d'anuncis de la pàgina web del Col·legi.
També es notifica a les persones col·legiades mitjançant una comunicació signada pel Deganat, ja sigui per
correu ordinari o per qualsevol altre mitjà telemàtic, d'acord amb l'opció escollida per les persones col·legiades
per rebre la correspondència del Col·legi.
Des de l'endemà de l'acord de convocatòria de l'Assemblea fins al dia en què es du a terme, la documentació
dels assumptes que s'hi tractaran estarà a disposició de les persones col·legiades a la Secretaria, sense
perjudici que es publiqui a la pàgina web del Col·legi.

Article 9
Presentació de propostes
Abans del 31 de gener i del 31 d'octubre de cada any, tots els col·legiats i col·legiades poden presentar
propostes, recolzades amb la signatura de 120 persones col·legiades com a mínim, perquè s'incloguin a l'ordre
del dia, es sotmetin a debat i, si escau, s'aprovin, en el decurs de la primera o de la segona Assemblea
ordinària.
En el moment de la convocatòria de les assemblees es tramet un extracte de les propostes a les persones
col·legiades, el text complet de les quals estarà disponible a la Secretaria del Col·legi durant el termini
esmentat, sense perjudici que es puguin publicar a la pàgina web del Col·legi.

Article 10
Constitució i desenvolupament de l'Assemblea
Les assemblees convocades d'acord amb el que estableix aquest Reglament es constitueixen vàlidament amb
independència del nombre d'assistents.
El degà o degana o la persona que el substitueix obre la sessió, concedeix l'ús de la paraula, modera i ordena
el torn de les intervencions, vetlla pel correcte desenvolupament de les deliberacions i considera quan un
assumpte ha estat suficientment debatut per ser sotmès a votació.
En els debats es concedeixen tres torns a favor, i altres tants en contra, d'una proposició o assumpte, que són
ampliables, a discreció del Deganat, quan la importància o gravetat de l'assumpte ho fan aconsellable i
respecte al punt concret que ha motivat la qüestió; a continuació es procedeix a la votació.

Article 11
Procés d'adopció d'acords
Les assemblees prenen els acords per majoria de vots dels assistents. A cada persona col·legiada li correspon
un vot, que ha d'emetre personalment. La votació pot ser ordinària, nominal o secreta. Ha de ser nominal o
secreta si ho sol·liciten un 10 % dels assistents. Si sobre el mateix punt del debat se sol·licita alhora votació
nominal i secreta, preval la darrera.
Els acords són obligatoris per a totes les persones col·legiades i són susceptibles de recurs per via contenciosa
administrativa.

Article 12
Les comissions delegades
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L'Assemblea pot acordar constituir comissions delegades en el seu si, amb funcions informatives o
d'assessorament en matèries concretes, que han d'ésser determinades en el mateix acord i relacionades amb
algun o alguns dels punts de l'ordre del dia.
L'Assemblea nomena directament les persones que formaran part de les comissions delegades, sense perjudici
que la designació pugui ser encomanada a la Junta de Govern.

Article 13
L'acta de la reunió
Finalitzada la reunió de l'Assemblea que correspongui, el secretari o secretària n'estén l'acta, on fa constar el
contingut dels acords adoptats, un resum dels assumptes debatuts i les intervencions de les quals s'ha
sol·licitat constància. L'acta es signa i és aprovada pel degà o degana o la persona que ha presidit l'Assemblea,
pel secretari o secretària de la Junta de Govern o el membre de la Junta que l'ha substituït, i per dues
persones interventores nomenades entre els assistents a l'inici de la reunió.
Les actes es recullen per ordre cronològic en el corresponent llibre d'actes, que s'arxiva i es custodia a la
Secretaria del Col·legi.
Les persones col·legiades tenen dret a obtenir, prèvia petició escrita, una certificació de l'acta de les
assemblees o de l'extracte que els interessi.

Article 14
Moció de censura
Es pot presentar una moció de censura a la Junta de Govern, o a alguna de les persones que l'integren,
mitjançant proposta subscrita per un nombre de persones col·legiades no inferior al 10 % del cens col·legial en
la qual es sol·licita la convocatòria d'Assemblea extraordinària per expressar motivadament les raons en què es
fonamenta la censura i dur-ne a terme la votació.
No es pot proposar la censura del degà o degana ni de cap membre de la Junta de Govern fins que no hagin
transcorregut sis mesos des de la presa de possessió.
Després de verificar el compliment dels requisits anteriors, la Junta de Govern convoca Assemblea
extraordinària en un termini no superior a trenta dies des de la presentació de la moció.
L'Assemblea extraordinària, per a la finalitat prevista en aquest article, queda vàlidament constituïda amb la
presència d'un nombre de persones col·legiades que representi al menys el 10 % del cens col·legial.
El debat comença per la defensa de la moció, que correspon a la primera de les persones signants, i a
continuació contesten les persones censurades, llevat que hi renunciïn o en designin una altra perquè
respongui en nom seu. Seguidament es du a terme el debat entre els assistents i es procedeix a la votació,
que serà secreta, personal i directa.
Perquè s'aprovi la moció de censura es requereix majoria de dos terços de les persones assistents. Si la moció
de censura no s'aprova, no se'n pot presentar cap altra als membres que han estat objecte de la moció fins
que ha transcorregut un any des de la presentació de l'anterior.

Secció II
Del procediment electoral

Capítol I
La Comissió Electoral

Article 15
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Composició
1. La Comissió Electoral està formada pel secretari o secretària del Col·legi; una persona en representació de
cada seu col·legial designada pel vicepresident o vicepresidenta de la seu corresponent; quatre persones
representants del CNEP designades pel seu president o presidenta, i un vocal de la Junta de Govern, designat
per la mateixa Junta. Els membres de la Comissió Electoral no poden formar part de cap candidatura.
2.No poden formar part de la Comissió Electoral les persones que tinguin qualsevol vinculació familiar,
professional o empresarial amb alguna de les persones candidates que es presentin a la contesa electoral.
3.En cas que el secretari o secretària del Col·legi i/o el vocal de la Junta de Govern no puguin integrar-se en la
Comissió electoral, aquesta designarà un altre membre de la Junta de Govern que no tingui previst presentarse en la propera contesa electoral, i en cas que tota la resta de membres de la Junta de Govern tinguin previst
presentar-se en la propera contesa electoral, la Junta de Govern podrà designar qualsevol persona col·legiada.
4.En el cas que es produeixin causa d'incompatibilitat, recusació o un altre impediment, seran declarats per la
Junta de Govern, la substitució en la Comissió Electoral de la persona afectada correspon a l'òrgan que n'hagi
fet el nomenament.
La persona col·legiada que substitueixi un membre nat de la Comissió Electoral ha de complir els mateixos
requisits d'antiguitat en el Col·legi que la persona a qui ha de substituir.

Article 16
Constitució i reunions
La Comissió Electoral es constitueix i es reuneix de manera ordinària a partir del moment en què es convoquen
eleccions. En la primera reunió, nomena, d'entre les persones que la integren, un president o presidenta i un
secretari o secretària.
Perquè els acords es puguin adoptar vàlidament cal la concurrència de la majoria dels membres que la
integren.

Article 17
Funcions
1.La Comissió Electoral vetlla per la legalitat i el funcionament democràtic de les eleccions i, en especial, pel
principi d'igualtat de totes les candidatures. Les seves funcions són:
a) Proclamar les candidatures que reuneixen els requisits assenyalats en els Estatuts i motivar-ne les
exclusions.
b) Desenvolupar i interpretar les normes estatutàries sobre les eleccions als membres de la Junta de Govern.
c) Resoldre les reclamacions suscitades en el marc de les eleccions.
d) Constituir-se en Mesa Electoral, realitzar i supervisar l'escrutini el dia de les eleccions i proclamar els
resultats electorals.
e) Facilitar l'exercici del dret de vot a aquelles persones amb especial dificultat.
2. La Junta de Govern dota a la Comissió Electoral dels recursos econòmics necessaris per dur a terme les
seves funcions.

Capítol II
El cens electoral i la convocatòria d'eleccions

Article 18
Els electors i electores
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Tenen dret a sufragi les persones col·legiades, un cop transcorreguts tres mesos a comptar des de la data
d'incorporació al Col·legi, que en el moment de la votació no tinguin obert cap procediment per impagament de
quotes col·legials, d'acord amb el que disposa l'article 16.g dels Estatuts.

Article 19
El cens electoral
En el cens electoral hi consten el nom, els cognoms, el número de col·legiació i la mesa de votació en la qual la
persona col·legiada pot exercir el seu dret a vot. L'adscripció d'un col·legiat o col·legiada a una mesa de
votació està determinada pel cens de la seu col·legial corresponent.
La llista del cens de la totalitat de persones col·legiades es podrà consultar a la recepció de la seu col·legial
principal a Barcelona, El cens de les seus col·legials de Girona, Lleida i Tarragona estarà a disposició de les
persones col·legiades en les respectives seus.
En qualsevol cas, el cens electoral podrà ser consultat fins a la data límit per a la presentació de les
candidatures. Es poden presentar reclamacions o sol·licitar rectificacions del cens electoral fins a cinc dies
posteriors a l'expiració del termini anterior. La Comissió Electoral les resol i les notifica en el termini de cinc
dies.

Article 20
La convocatòria d'eleccions
Les eleccions per a l'elecció de la Junta de Govern han de tenir lloc amb una antelació mínima de 3 mesos a la
data de finalització del mandat de la Junta de Govern. El mes d'agost es considera inhàbil.
La convocatòria d'eleccions s'anuncia, com a mínim, amb 40 dies hàbils d'antelació a la data en què aquestes
han de tenir lloc.

Article 21
Contingut de la convocatòria
La convocatòria d'eleccions recull el contingut següent:
a) Lloc i data de publicació de les llistes del cens electoral.
b) Càrrecs objecte d'elecció i requisits exigits per poder aspirar a cadascun.
c) Termini i lloc de presentació de les candidatures.
d) Dia, hora i lloc de celebració de les eleccions.
e) Hora en què es tanquen les urnes, i hora i lloc on comença l'escrutini.
La convocatòria es notifica per escrit o per mitjà de correu electrònic a totes les persones col·legiades, d'acord
amb l'opció escollida per rebre la correspondència, i es publica en la pàgina web del Col·legi.

Capítol III
Les candidatures

Article 22
Candidatures
Les persones col·legiades amb dret de vot poden presentar la seva candidatura per als càrrecs de degà o
degana, vicedegà o vicedegana, president o presidenta de la seu de Girona, president o presidenta de la seu
de Lleida, president o presidenta de la seu de Tarragona o per a qualsevol de les 15 vocalies.
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Article 23
Presentació de les candidatures
1. Poden presentar la seva candidatura tots els electors i electores que compleixen els requisits establerts a
l'article 19 d'aquest Reglament i els requisits d'antiguitat en el Col·legi i d'altres establerts en el Reglament de
desenvolupament de la Junta de Govern. Cada persona col·legiada amb dret de vot pot presentar la seva
candidatura a un únic càrrec.
2. Les candidatures poden ésser individuals o conjuntes per a tots els càrrecs objecte d'elecció i han de ser
avalades per un mínim de 60 persones col·legiades. Són vàlides les signatures dels mateixos aspirants.
3. Les candidatures conjuntes hauran de comptar amb un nombre d'avals provinents de col·legiats i
col·legiades adscrits a les seus de Girona, Lleida i Tarragona equivalent, com a mínim, al 2 % de la seva base
col·legial, arrodonit a l'enter més proper. A més a més, les candidatures conjuntes a l'elecció de la Junta de
Govern han de respondre a criteris de paritat d'acord amb la normativa vigent d'aplicació.
4. Les candidatures individuals als càrrecs de degà o degana i vicedegà o vicedegana hauran de comptar amb
un nombre d'avals provinents de col·legiats i col·legiades adscrits a les seus de Girona, Lleida i Tarragona
equivalent, com a mínim, al 2 % de la seva base col·legial, arrodonit a l'enter més proper.
5. Les candidatures individuals als càrrecs de president o presidenta de les seus de Girona, Lleida i Tarragona
hauran de comptar amb un nombre d'avals provinents de col·legiats i col·legiades adscrits a les seves seus
corresponents equivalent, com a mínim, al 2% de la seva base col·legial, arrodonit a l'enter més proper.
6. Les candidatures es presenten a la seu del Col·legi amb vint-i-un dies naturals d'antelació, com a mínim, al
dia que han de tenir lloc les eleccions.

Article 24
Proclamació de candidats i candidates
La Comissió Electoral, l'endemà del dia d'acabament del termini de presentació de candidatures, proclama
candidats i candidates a les persones col·legiades que reuneixen els requisits exigits en els Estatuts.
En cas que només hi hagi una única candidatura, o quan es presenta una única persona col·legiada per a un
càrrec, es proclama electa i es convoquen eleccions per a la resta de càrrecs.
La resolució es pot impugnar davant la mateixa Comissió en el termini de dos dies des de la notificació de la
persona interessada i es resol i es notifica en el mateix termini.

Capítol IV
La campanya electoral

Article 25
La campanya electoral
La campanya electoral s'inicia el dia en què la Comissió Electoral proclama les candidatures i finalitza el dia
abans que es duguin a terme les votacions.
Els candidats i candidates proclamats poden realitzar, a càrrec seu, les activitats de campanya electoral
ajustades a l'ordenament jurídic. No obstant això, no poden fer servir, a l'efecte, mitjans materials ni personals
del Col·legi, amb excepció de les sales del Col·legi, per fer-hi reunions o altres actes relacionats amb la
campanya electoral.
Els candidats i candidates poden sol·licitar al Col·legi una còpia del cens electoral així com les dades de
contacte de les persones col·legiades, d'acord amb la legislació vigent. L'ús per part de les candidatures
d'aquestes dades queda estrictament limitat a la concreta campanya electoral.
El Col·legi envia el programa de les candidatures i el penja a la web, un cop la Comissió n'ha comprovat la
veracitat del contingut i l'adequació als estàndards ètics.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

9/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7598 - 13.4.2018
CVE-DOGC-A-18096021-2018

Capítol V
El procediment electoral

Article 26
La Mesa Electoral
La Comissió Electoral, constituïda en Mesa Electoral, presideix l'acte de la votació i l'escrutini. El dia abans de
les eleccions o bé el mateix dia fixat per celebrar-les, la Mesa Electoral designa dos dels seus membres per a
cadascuna de les meses de votació de les seus col·legials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Els
membres designats es presenten el dia, a l'hora i al lloc indicats a fi i a efecte de constituir-ne la mesa de
votació.
En cadascuna de les meses de votació es nomena un president o presidenta i un secretari o secretària entre
els membres de la Comissió Electoral. Actua com a president o presidenta el membre de la Comissió Electoral
que representa la seu col·legial. En el cas de la mesa de votació de Barcelona, el president o presidenta, o la
persona que el substitueix, és el vocal de la Junta. Actuen com a secretaris o secretàries els vocals del CNEP.
Cada candidatura pot designar una persona interventora, amb veu però sense vot, per a cada mesa de
votació. Les persones interventores poden integrar-se en la Mesa Electoral en el moment de l'escrutini.

Article 27
Les paperetes de vot
Les paperetes de vot han de tenir les mateixes característiques. La Comissió Electoral edita un nombre
determinat de paperetes, que és el mateix per a totes les candidatures. Les paperetes editades per la Comissió
Electoral es posen a disposició de les candidatures. En aquells casos en què les candidatures volen disposar
d'un nombre de paperetes superior, poden sol·licitar a la Comissió Electoral, a càrrec de la mateixa
candidatura, l'edició de més exemplars.
La Comissió Electoral tramet a totes les persones electores un exemplar de les paperetes de cada candidat o
candidata o candidatura i una altra papereta en blanc perquè els electors hi puguin escriure directament els
noms si així ho prefereixen, i els dos sobres establerts en l'article 30 a fi de facilitar el vot per correu.

Article 28
Exercici del dret de vot
L'exercici del dret de vot per part dels electors és personal, secret, lliure i directe. No s'admet el vot per
delegació. El vot pot ser emès presencialment o per correu.

Article 29
Emissió de vot per correu
La votació per correu es du a terme de la manera següent:
a) Introduint en un sobre la papereta de votació escollida.
b) Introduint l'anterior sobre en un sobre més gran, juntament amb la fotocòpia per ambdues cares d'un
document que acrediti la identitat del remitent. A la solapa del sobre es fan constar les dades de la persona
col·legiada i aquesta ha de signar el sobre encreuant la solapa, a fi de garantir-ne la integritat.
c) Enviant el segon sobre per correu certificat a l'atenció del president o presidenta de la Mesa Electoral amb la
indicació següent: “Per a les eleccions del Col·legi d'Economistes de Catalunya que es duran a terme a (nom de
la població), el (dia, més i any)”.
Un cop tancades les urnes i abans de realitzar l'escrutini, la mesa electoral obre les cartes que contenen el vot
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per correu i verifica que compleixen els requisits establerts. A continuació, la Mesa Electoral consulta en el
llistat de votants si els remitents han votat personalment el dia de les eleccions i diposita el vot a l'urna de la
mesa electoral de la seu col·legial corresponent. El vot presencial anul·la el vot emès per correu, que es
destrueix sense ser obert. En cas de duplicitat de vot per correu es destrueixen tots dos vots i es computen
com a vot nul.
Només es computen els vots emesos per correu certificat que compleixen els requisits establerts en els
paràgrafs anteriors i que tenen entrada a la seu del Col·legi abans de començar l'escrutini.
Després de les anteriors comprovacions, la Mesa Electoral introdueix el sobre que conté el vot a l'urna de
votació.

Article 30
Votació presencial
La persona col·legiada pot votar presencialment en les meses de votació del Col·legi, d'acord amb el cens
electoral on consti adscrit.
La mesa de votació comprova que la persona col·legiada està inclosa en el cens electoral i sol·licita un
document que n'acrediti la identitat. A continuació, la mesa introdueix el sobre que conté la papereta en l'urna
corresponent.

Article 31
La jornada electoral
La votació es du a terme en tot cas en un dia laborable. L'horari de votació en totes les meses té una durada
mínima de 8 hores.
La votació a la seu de Barcelona es du a terme entre les 9:00 h i les 20:00 h.
A la resta de meses de votació es vota entre les 9:00 h i fins a les 19:00 h, a fi i efecte de traslladar les urnes
a la seu de Barcelona, juntament amb l'acta de la sessió per incorporar-la a l'acta de la Mesa Electoral.
Les meses de votació han de segellar les urnes de tal manera que només hi hagi una obertura per a l'emissió
del vot.
El president o presidenta de la mesa de votació declara l'inici de la votació i l'acabament a l'hora prevista. A la
vegada, tanca les portes de la sala de votació a fi que puguin votar les persones col·legiades que es troben
dins. Les meses de votació voten en darrer lloc. Els llocs de votació han de disposar d'un nombre suficient de
paperetes de totes les candidatures així com de paperetes en blanc.

Article 32
L'escrutini
La Mesa Electoral procedeix a l'escrutini per seus col·legials un cop finalitzada la votació i integrats els vots
rebuts per correu a les urnes de les seus col·legials corresponents En el transcurs de l'escrutini la Mesa
Electoral llegeix en veu alta totes les paperetes.
Finalitzat l'escrutini, el secretari o secretària de la Mesa Electoral estén l'acta del resultat per seus col·legials,
que és signada per tots els membres de la Mesa així com pels interventors. A continuació, la Mesa proclama els
resultats i seguidament el degà o degana proclama els candidats electes.
Els càrrecs de degà o degana, vicedegà o vicedegana i els vocals electes corresponen als candidats i candidates
que hagin obtingut, per a cada vacant, el major nombre de vots. Els càrrecs de president o presidenta de seu
de Girona, Lleida i Tarragona electes correspondran als candidats a president o presidenta de seu de Girona,
Lleida i Tarragona que hagin obtingut el major nombre de vots de col·legiats adscrits a la seu corresponent.
En el cas d'empat dels càrrecs de vicedegà o vicedegana i de vocal, s'entén que ha estat elegida la persona
col·legiada amb més antiguitat. Quan l'empat es produeix per al càrrec de degà o degana cal fer una nova
votació entre els candidats i candidates amb el mateix nombre de vots en el termini de vuit dies. En cas
d'empat d'un president o presidenta de seu col·legial, serà elegit el candidat o candidata que hagi obtingut més
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vots de col·legiats de tota Catalunya, i si l'empat entre candidats a president o presidenta de seu col·legial és
manté, s'entén que ha estat elegida la persona col·legiada amb més antiguitat.
Els candidats i candidates i els interventors i interventores de cada candidatura poden fer constar en l'acta
qualsevol observació que considerin oportuna en relació amb el desenvolupament de les eleccions i poden
interposar recurs contra el resultat electoral en el termini de cinc dies naturals posteriors al de l'elecció.

Article 33
Nul·litat dels vots
Són nul·les les paperetes que contenen expressions alienes al contingut de la votació.
Són parcialment nul·les les paperetes que, en emetre el seu vot a favor d'un determinat càrrec, ho fan
proposant el nom d'una persona que no és candidat o candidata o que ho és per a un altre càrrec, i també
quan es proposa un nombre de candidats o candidates superior als elegibles. La papereta és vàlida respecte al
vot per als altres càrrecs que no continguin els defectes esmentats.
Les paperetes que s'han omplert parcialment són vàlides per als càrrecs i les persones correctament
expressats, sempre que reuneixin tots els requisits.

Capítol VI
La presa de possessió

Article 34
Presa de possessió de la Junta de Govern
La Junta de Govern pren possessió en un acte públic, en el termini de deu dies naturals posteriors al de la
celebració de les eleccions, o, si escau, des del dia en què es considera desestimat el recurs en contra del
resultat de l'escrutini, sense perjudici de la presentació dels recursos corresponents.
Un cop constituïda la nova Junta de Govern es comunica aquesta circumstància a la Generalitat de Catalunya,
indicant-ne la composició i els requisits legals establerts.

(18.096.021)
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