Aprovació inicial Junta de Govern
15 de novembre de 2013

Proposta de Modificació del Títol VI dels Estatuts del Col·legi de
Periodistes de Catalunya relatius al règim electoral per a la
regulació del vot electrònic
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya (d’ara endavant “el
Col·legi”), d’acord amb la seva vocació de transparència i democràcia que regeix
en tot moment la seva actuació, considera essencial modernitzar els sistemes de
votació del Col·legi, potenciant el sistema de votació electrònica.
El sistema de votació electrònica ja es reconeix de forma expressa en l’article
70.7 dels Estatus vigents del Col·legi de Periodistes de Catalunya, aprovats
definitivament per l’Assemblea General Extraordinària reunida en sessió de 25
de juny de 2012 i publicats en el DOGC número 6232 de 15 d’octubre de 2012; i
en l’article 44 del Reglament Intern de Règim Electoral aprovat definitivament
per acord de la mateixa Assemblea General Extraordinària de 25 de juny de 2012
i publicat en el DOGC número 6226, de 4 d’octubre de 2012.
El vot electrònic facilita l’exercici del dret a vot de totes les persones
col·legiades, que especialment en el cas de la nostra professió, es troben exercint
la professió arreu del món, i no els hi és possible acudir presencialment el dia de
les eleccions a la seu del Col·legi i de les demarcacions per a participar en les
votacions.
Després d’analitzar amb profunditat la viabilitat tècnica d’establir un sistema de
votació electrònic on es garantís en tot moment la identitat i la condició de la
persona col·legiada que emet el seu vot, la inalterabilitat del vot emès, i l’exercici
del dret de vot de forma segura, secreta i confidencial, la Junta de Govern
reunida en sessió ordinària de 5 de novembre de 2013 va acordar aprovar la
implantació del vot electrònic com a sistema de votació, i conseqüentment, va
encarregar la redacció d’una modificació estatutària on s’establissin els principis
bàsics que han de regir els sistema de votació electrònica, així com la
modificació del Reglament on es desenvolupessin aquests principis rectors.
D’acord amb el que disposa l’article 91 dels Estatuts, la Junta de Govern reunida
en sessió extraordinària de 15 de novembre de 2013 ha acordat aprovar
inicialment el Projecte de modificació del Títol VI dels Estatuts col·legials,
relatiu al règim electoral per tal d’incorporar la regulació del sistema de votació
electrònica.
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En aquesta modificació estatutària s’estableixen els mecanismes de protecció i
control necessaris per tal de garantir que el vot electrònic, igual que el vot
presencial o el vot per correu, garanteixen la identitat del votant, la integritat del
vot emès, el secret del vot i una fàcil auditoria de tot el procés.
La Junta de Govern, en el moment de convocar les eleccions, escollirà el sistema
de votació mitjançant el qual es realitzaran les eleccions, que podrà ser el vot
presencial, el vot per correu i/o el vot electrònic (remot i/o presencial); i en
regularà el seu funcionament aplicant els principis generals reguladors del
sistema de votació que es fixen en els Estatuts i en el Reglament.
En la proposta de text que es sotmet a informació pública col·legial es destaquen
en blau els canvis introduïts amb la modificació del Títol VI dels Estatuts.
En concret, s’addicionen els apartats 5è, 6è i 7è de l’article 64 relatiu al
procediment i règim general; es modifiquen els apartats b) i c) de l’article 67.2
relatiu a la convocatòria d’eleccions; es modifica el títol de l’article 70 relatiu a
l’exercici del vot presencial i es suprimeixen els apartats 1r (que es correspon a
l’apartat 6è de l’article 64) i 7è (que es desenvolupa en un nou article 70bis);
s’addiciona un nou article 70bis que regula l’exercici del vot electrònic;
s’addicionen els apartats 2n, 3r, 4t i 6è i es modifica el corresponent apartat 5è i
7è de l’article 71 relatiu a l’Escrutini; i darrer lloc, s’estableix una disposició
addicional relativa a l’entrada en vigor de la modificació estatutària.

És per aquest motiu que la Junta de Govern acorda sotmetre a informació pública
col·legial la modificació del Títol VI dels Estatuts, relatius a la incorporació de la
regulació del vot electrònic, única i exclusivament en relació a les modificacions
sotmeses a la seva consideració.

Projecte de modificació del Títol VI del Estatuts, relatius al règim electoral,
per a regular el sistema de votació electrònica

2

Aprovació inicial Junta de Govern
15 de novembre de 2013

Títol VI
Sobre el règim electoral
Capítol 1
Generalitats
Article 64
Procediment i Règim General
1. Els membres de la Junta de Govern i de les juntes de demarcació seran elegits per
sufragi entre les persones col·legiades al Col·legi i adscrites a cada una de les
demarcacions, respectivament, mitjançant elecció oberta, lliure i secreta que es
realitzarà pel procediment de llistes obertes.
2. L’elecció per proveir els càrrecs de la Junta es realitzarà d’acord amb el procediment
electoral fixat en el títol VI d’aquests Estatuts, i subsidiàriament, d’acord amb el que
disposa el Reglament intern de règim electoral que ho desenvolupa.
3. La Junta de Govern del Col·legi convocarà eleccions cada quatre anys, a fi i efecte
d’elegir el degà o la degana i renovar tots els membres de la Junta de Govern i de les
juntes de demarcació.
4. La durada de tots els càrrecs serà de quatre anys i seran reelegibles amb els límits
establerts als Estatuts.
5. La Junta de Govern, en el moment de convocar les eleccions, acordarà el sistema o
els sistemes de votació que regiran el procediment electoral, regulant-se cada un
d’ells d’acord amb el que disposen aquests Estatuts i el Reglament intern de Règim
Electoral. Els sistemes de votació admesos són: el vot presencial i per correu,
mitjançant paperetes oficials en format paper, autoritzades pel Col·legi; i el vot
electrònic que podrà ser remot i/o presencial, mitjançant paperetes electròniques.
6. En qualsevol dels sistemes de votació, el vot és personal, secret i intransferible, per
tant, cada persona col·legiada té dret a un vot amb independència de la categoria
col·legial a la qual pertanyi.
7. En la convocatòria de les eleccions es podrà preveure que les votacions es puguin
realitzar durant més d’un dia consecutiu, però sense excedir-ne de cinc.
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Article 65
Condició d’elector
Tindran la condició d’electors totes les persones col·legiades que compleixin els
requisits següents:
a) Tenir una antiguitat mínima de tres mesos en el Col·legi en el moment en què siguin
convocades les eleccions.
b) Trobar-se al dia de llurs obligacions col·legials, incloses les econòmiques.
Article 66
Condició de persona col·legiada elegible
1. Seran elegibles per la demarcació a la qual pertanyin, totes les persones col·legiades
que compleixin els requisits següents:
a) Tenir una antiguitat col·legial mínima de sis mesos en el moment en què siguin
convocades les eleccions;
b) Residir en l’àmbit territorial del Col·legi en el moment en què es convoquin les
eleccions
c) No trobar-se inclòs en cap de les causes d’inelegibilitat a què fa referència aquest
article.
2. El càrrec de degà o degana serà elegible per totes les persones col·legiades de totes
les demarcacions alhora, i per optar al mateix caldrà una antiguitat mínima de cinc anys
en el moment en què es convoquin eleccions.
3. Les persones col·legiades no tindran la condició de persona elegible quan incorrin en
alguna de les circumstàncies següents:
a) No reunir els requisits establerts en aquests Estatuts.
b) Ser membre de la Junta de Govern o de les juntes de demarcació i no haver dimitit
prèviament del càrrec en el moment de la presentació com a aspirant a candidat.
c) Haver estat objecte d’una sanció disciplinària per part del Col·legi d’acord amb el
que preveuen els Estatuts.
d) No estar al corrent de pagament de les quotes col·legials, és a dir, no tenir abonades
almenys tres quotes trimestrals.
e) Haver format part ininterrompudament de les juntes de demarcació o de la Junta de
Govern durant els vuit anys anteriors a la convocatòria d’eleccions.
f) Ningú no podrà presentar-se a més de dues convocatòries electorals consecutives, a
excepció d’aquells que optin al Deganat, càrrec que igualment tindrà una durada
màxima de vuit anys, però al qual podran ser candidats, fins i tot aquelles persones que
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hagin format part de les juntes de demarcació i/o de Govern, en altres càrrecs, durant un
termini de vuit anys consecutius.
4. Els càrrecs no tindran cap remuneració, si bé no hauran de suposar cap despesa per a
la persona que els exerceixi.
Capítol 2
Procediment electoral
Article 67
Convocatòria d’eleccions
1. La convocatòria d’eleccions serà realitzada per la Junta de Govern amb dos mesos
d’antelació al dia assenyalat per a la celebració.
2. Dins el termini dels cinc dies següents a la data de la convocatòria, la Secretaria del
Col·legi haurà d’exposar públicament a les seus del Col·legi i també a la seva pàgina
web, la convocatòria electoral en què es farà constar:
a) Càrrecs que han d’ésser objecte d’elecció i requisits d’antiguitat i de situació
col·legial exigits per poder resultar elegible.
b) En el cas de celebrar-se la votació presencial i per correu, s’haurà d’indicar el dia i
hora de celebració de l’acte electoral i hora de tancament per començar l’escrutini.
En el cas de celebrar-se la votació electrònica, s’haurà d’indicar el dia i hora d’inici
de la jornada de votació electrònica remota, si n’hi ha; i de la jornada de votació
electrònica presencial, si n’hi ha, així com l’hora de tancament de l’urna electrònica
per a l’inici de l’escrutini.
c) Sistema de votació escollit i regulació dels requisits del procediment per a fer
efectiva la votació, tot respectant les determinacions establertes en aquests Estatuts i
en el Reglament Intern de Règim Electoral.
d) Cens electoral per ordre alfabètic.
e) Nomenament de la Junta Electoral Central i les Juntes Electorals de Demarcació, la
composició i funcionament de les quals es regularà pel Reglament intern de règim
electoral desenvolupat pels presents estatuts.

5

Aprovació inicial Junta de Govern
15 de novembre de 2013

Article 68
Presentació de candidatures
1. Les candidatures al Deganat, a la Junta de Govern i a la Junta de Demarcació hauran
de presentar-se en el termini de vint dies naturals des de la publicació de la
convocatòria.
2. Les diferents candidatures que es presentin a cada procés electoral hauran de tenir el
mateix nombre de membres que càrrecs surtin a elecció. En aquest sentit, cal tenir
present que les juntes de demarcació tindran dues vocalies fins a dues-centes persones
col·legiades inscrites a la Demarcació.
Per cada tres-centes persones col·legides més, s’hi afegirà una nova vocalia a la Junta
de Demarcació i un lloc més de vocal a la Junta de Govern.
3. Cada proposta de candidatura, tant al Deganat com a les juntes de demarcació, haurà
de ser avalada per la signatura d’un cinc per cent dels membres de cada Demarcació i
amb l’acceptació expressa de les persones candidates. S’entén que les candidatures a la
Junta de Demarcació han d’obtenir els avals dins de la pròpia demarcació.
4. Si per al càrrec de degà o degana es presenta una sola candidatura, no serà necessari
celebrar votacions per cobrir el lloc i aquesta serà proclamada automàticament.
5. Igualment, si a qualsevol demarcació es presenta només una candidatura per cobrir
els càrrecs de la Junta que surten a elecció, no se celebraran votacions i aquesta serà
proclamada d’immediat.
6. En cas que, dins del termini previst per a la presentació de candidatures a degà o
degana, no se’n presentés cap, s’obriria un nou període electoral, d’igual durada que el
primer i si, en aquest cas, tampoc no s’hi presentés cap candidatura, caldria convocar
una Assemblea General Extraordinària, en el termini que els Estatuts preveuen, en què
es decidiria sobre la situació plantejada.
7. De la mateixa manera, si en una demarcació no es presentés cap candidatura per
ocupar els càrrecs vacants a la Junta de Demarcació, se seguirà el mateix procés.
8. En aquest sentit, hem de tenir en compte les circumstàncies següents en què es pot
trobar el Col·legi:
a) Si no es presenta candidatura al Deganat, però sí a totes les juntes de demarcació, se
celebrarien eleccions en aquest àmbit i quedarien posposades les del Deganat, que
tindrien lloc en funció del calendari establert a la nova convocatòria.
b) Si no es presentés candidatura al Deganat i tampoc a alguna Junta de Demarcació, es
realitzarien eleccions a la resta de demarcacions i caldria fer coincidir les eleccions al
Deganat amb les de la Demarcació que no s’haguessin celebrat.
c) Si hi ha candidatura al Deganat, però no a la totalitat de les juntes de demarcació, se
celebrarien eleccions en la data prevista, sempre que la totalitat de les persones
col·legiades de les demarcacions on se celebrin eleccions, sigui superior a un setanta-
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cinc per cent de les persones col·legiades de Catalunya, i quedarien posposades
exclusivament les eleccions a la Junta de la Demarcació o demarcacions en què no hi
hagi hagut candidatura.
9. En cas que el degà o degana, o qualsevol membre de les Juntes de Govern o de
Demarcació presenti candidatura a les eleccions, haurà de dimitir prèviament del càrrec
que estigui ocupant i fins a la presa de possessió del nou membre electe, serà substituït
de la manera següent:
a) El degà o la degana, pel vicedegà o vicedegana que designi, o bé, en el cas que
aquests també es presentin a les eleccions, pel secretari o secretària de la Junta de
Govern, i així successivament.
b) La resta de membres de les juntes de Govern o de demarcació, seran substituïts pels
membres que els segueixen a les respectives juntes, que continuaran conservant llurs
càrrecs.
10. Una mateixa persona col·legiada no podrà formar part, alhora, de dues candidatures.
Article 69
Proclamació de candidatures
1. La Junta Electoral Central, en el termini dels deu dies següents a la data màxima de
presentació de candidatures, proclamarà, com a tals, aquelles candidatures que reuneixin
els requisits exigibles.
2. Tot seguit, ho farà publicar a la pàgina web i també als taulers d’anuncis del Col·legi,
tant a la seu Central com a la resta de demarcacions, i ho comunicarà a les persones
interessades.
3. L’exclusió d’una persona candidata haurà de ser motivada i s’haurà de notificar a la
persona exclosa. Contra la resolució d’exclusió de la Junta Electoral Central, es podrà
interposar recurs davant de la Junta Electoral, en el termini de quaranta-vuit hores, que
haurà de resoldre en el mateix termini.
4. Cada candidatura podrà designar entre les persones col·legiades, dues persones
interventores per a cada Demarcació, per tal que la representin en les operacions i
tràmits del procés electoral.
Article 70
Exercici del vot presencial
1. Les votacions es realitzaran el dia assenyalat i en l’horari previst prèviament per la
Junta de Govern en la convocatòria de les eleccions.
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2. Constituïdes les meses electorals Central i de Demarcació d’acord amb el que disposa
el Reglament intern de règim electoral, la Presidència de la Mesa donarà per oberta la
jornada electoral a l’hora fixada prèviament per la convocatòria, anunciant l’hora de
tancament de les votacions.
3. Les persones col·legiades exerciran el dret a vot a la seu de la demarcació on es
trobin adscrits mitjançant les paperetes oficials, autoritzades pel Col·legi. En aquest
sentit, les persones col·legiades adscrites a una demarcació només tindran dret a votar
les candidatures presentades per escollir els membres de la Junta de llur Demarcació,
així com les candidatures presentades per al càrrec de degà o degana del Col·legi.
4. En el moment de votar, els votants s’identificaran als membres de la Mesa mitjançant
la documentació establerta per la Junta de Govern. Aquesta comprovarà la inclusió del
votant en el cens. En cas de no presentar tota la documentació requerida, no es podrà
exercir el dret a vot.
5. Les persones col·legiades podran emetre llur vot per correu d’acord amb el que
estableixen aquests Estatuts i el Reglament intern de règim electoral que els
desenvolupa.
Article 70bis
Exercici del vot electrònic
1. En la votació electrònica el procediment d’emissió de vots per part de les persones
col·legiades i la verificació dels vots emesos per aquestes, es realitza a través
d’ordinadors connectats a Internet, utilitzant-se els mecanismes tècnics adients per
garantir el màxim nivell de seguretat.
2. El vot electrònic ha de garantir, en tot cas, que el vot sigui únic i secret, que quedi
acreditada la identitat i la condició de col·legiat de la persona emissora i la
inalterabilitat del contingut de la votació.
3. La votació electrònica podrà ser remota i/o presencial. El vot electrònic remot es
produeix fora de les seus socials del Col·legi, des de qualsevol ordinador connectat a
la xarxa de comunicacions d’Internet, dins del termini fixat en la convocatòria
electoral. El vot electrònic presencial té lloc a les seus del col·legi, mitjançant
diferents ordinadors connectats a Internet, el dia fixat en la convocatòria de les
eleccions.
Quan s’admeti el vot electrònic presencial, sota la supervisió de la Mesa Electoral
corresponent, s’hauran d’instal·lar els ordinadors necessaris per tal de poder fer
efectiu el vot electrònic el dia de la votació electrònica presencial.
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La finalització de la jornada del vot electrònic remot coincidirà amb la fi de la
jornada del vot electrònic presencial.
4. En la convocatòria de les eleccions s’haurà d’especificar si un mateix col·legiat pot
exercir el vot una única vegada o el pot exercir en més d’una. En qualsevol cas,
només es computarà com a vàlid l’últim vot emès.
5. El sistema informàtic garantirà que hi hagi una papereta electrònica per cada una
de les candidatura proclamades, així com una papereta amb els càrrecs en blanc. El
sistema informàtic impedeix l’emissió d’un vot nul.
6. Per a exercir el vot electrònic, serà necessari que la persona col·legiada
s’autentifiqui i se’n validin les seves dades. El votant, una vegada hagi emès el seu
vot, podrà obtenir un rebut conforme ha votat.
7. Els vots emesos en la jornada o jornades electorals, s’enviaran codificats i
encriptats des de l’ordinador de la persona col·legiada al centre de dades
adequadament protegit i custodiat, on quedaran degudament dipositats. La
informació relativa al vot de cada persona col·legiada estarà protegida i no se’n podrà
saber el seu contingut.
8. La Junta de Govern ha d’acordar i informar del procediment per a fer efectiva la
votació, tot respectant les determinacions establertes als Estatuts i al Reglament, en el
que es garanteixi l’accés a totes les persones col·legiades, i especialment a aquelles
persones que no disposin d’adreça electrònica, així com de mitjans tècnics.
Article 71
Escrutini
1. Quan sigui l’hora fixada per a l’acabament de la votació, es farà l’escrutini, que serà
públic.
2. En el cas de l’escrutini dels vots presencials i per correu, s’obriran les urnes i
s’iniciarà el recompte de vots d’acord amb el procediment desenvolupat en els
Estatuts.
3. En el cas de l’escrutini dels vots electrònics, el president de la Junta Electoral
Central anunciarà la finalització de la votació electrònica presencial i remota de la
seu col·legial i de les demarcacions i ordenarà l’inici de l’escrutini d’acord amb el
procediment fixat en la convocatòria de les eleccions.
4. Per al cas que coincideixin la votació presencial i per correu amb la votació
electrònica, en cas de vots duplicats, prevaldrà el vot electrònic per sobre del vot per
correu, i el vot presencial per sobre del vot electrònic i del vot per correu.
5. En el sistema de votació presencial i per correu, el resultat de l’escrutini i les
incidències de la jornada han de constar en una acta que elaborarà el secretari de la
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Mesa electoral, la qual haurà de ser signada per tots els membres de la Mesa i pels
interventors, si n’hi havia, que tindran dret a fer-hi constar les respectives observacions.
6. En el sistema de votació electrònica, el President de la Junta Electoral Central farà
públic el resultat de les eleccions, de paraula i amb els mitjans tecnològics de què es
disposi, i el Secretari de la Junta Electoral Central en redactarà una acta amb els
resultats, que haurà de ser signada pels membres de la Junta Electoral.
Els secretaris de les meses electorals aixecaran una acta amb les incidències de la
jornada, que haurà de ser signada per tots els membres de la Mesa i els interventors,
si n’hi havia, que podran fer-ho constar les respectives observacions.
7. La Presidència de la Mesa elevarà l’acta a la Junta Electoral Central en el termini
màxim de vint-i-quatre hores.
Article 72
Proclamació de les persones candidates elegides
1. La Junta Electoral Central, un cop rebudes les actes de les diferents meses electorals,
resoldrà, amb caràcter definitiu, totes les reclamacions dels interventors i altres
incidències, i proclamarà el degà o degana elegit, i en relació amb cada una de les
demarcacions, els membres que integraran les noves Juntes de Demarcació.
2. El degà o degana del Col·legi serà la persona candidata que hagi obtingut més vots
pel càrrec. En el mateix sentit, els membres de les diferents Juntes de Demarcació seran
aquells que hagin obtingut més vots respectivament en cada una de les demarcacions.
3. En cas d’igualtat en el nombre de vots, es proclamarà guanyador o guanyadora la
persona que tingui una major antiguitat en el Col·legi.
4. Les persones col·legides podran impugnar davant de la Junta Electoral Central
l’acord de proclamació d’acord amb el règim de recursos electorals previst en aquests
Estatuts.
Article 73
Presa de possessió
Les persones col·legiades proclamades hauran de prendre possessió dels càrrecs en el
termini màxim de quinze dies a partir de la proclamació.
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Capítol 3
Règim de recursos
Article 74
Reclamacions en matèria electoral
1. Contra les resolucions de la Junta de Govern i de la Junta Electoral Central dictades
en matèria electoral, qualsevol persona col·legiada podrà interposar, o bé recurs de
reposició davant la Junta de Govern o la Junta Electoral Central respectivament, la
resolució de les quals esgotarà la via administrativa i contra la seva desestimació
presumpta o expressa es podrà interposar recurs contenciós administratiu; o bé podrà
interposar directament recurs contenciós administratiu contra les resolucions de la Junta
de Govern o de la Junta Electoral Central.
2. En tot allò no previst en aquests Estatuts, s’aplicarà la normativa vigent en matèria de
procediment administratiu.

Disposició final única
Aquesta modificació estatutària entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, aquest és el text de la modificació del Títol VI dels Estatuts que es
sotmet a informació pública col·legial durant el termini d’un mes.

Barcelona, 15 de novembre de 2013.
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