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ENRIC FRIGOLA VIÑAS, Secretari de la Junta de Govern del “COL·LEGI 

DE PERIODISTES DE CATALUNYA”  

 

 

CERTIFICO: 

 

 

I,- Que de conformitat amb el que estableix l’article 36.2 dels Estatuts del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya (d’ara endavant “El Col·legi”) aprovats 

definitivament per l’Assemblea General Extraordinària reunida en sessió de 25 

de juny de 2012 i publicats al DOGC número 6232 de 15 d’octubre de 2012, el 

dia 5 de febrer de 2014 es va constituir a la seu del Col·legi la Junta de Govern 

reunida en sessió ordinària per a tractar, entre d’altres, la convocatòria 

d’eleccions per als càrrecs de Degà i per als membres de les Juntes de 

Demarcació de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Catalunya Central i Terres 

de l’Ebre. 

 

 

II,- Que d’acord amb el règim d’adopció d’acords previst en l’article 36.5 dels 

Estatuts vigents, la Junta de Govern, per unanimitat dels seus membres, ha 

adoptat els següents acords: 
 

 

“Punt 4 de l’ordre del dia: Convocatòria d’eleccions 

 

La Junta de Govern del Col·legi, reunida el dia 5 de febrer de 2014, ha acordat convocar 

eleccions per a elegir el Degà o la Degana del Col·legi, i per a elegir els membres de les 

Juntes de Demarcació de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Catalunya Central i 

Terres de l’Ebre de conformitat amb el que estableixen els articles 67 dels Estatuts i 21 

del Reglament. 

 

Les eleccions es celebraran entre els dies 7 d’abril i 10 d’abril de 2014 a través del 

sistema de votació electrònica (remota i presencial) previst en el Títol VI dels Estatuts i 

en el Reglament. El procediment per a fer efectiva la votació electrònica, remota i 

presencial, es concreta en aquest acord de convocatòria d’eleccions. 

 

El procediment electoral es regirà pel que disposen els Estatuts del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, modificats en relació amb el seu Títol VI per acord de 

l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 17 de gener de 2014, i publicats al 

DOGC número 6554 de 4 de febrer de 2014; pel que disposa el Reglament Intern de 

Règim Electoral aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de 17 de gener de 

2014 i publicat al DOGC de 4 de febrer de 2014, i pel que disposa aquesta convocatòria 

electoral. 
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1. Càrrecs a elegir i requisits per a ser elector i elegible 

 

La Junta acorda determinar els càrrecs que han d’ésser objecte d’elecció: Degà/ana i 

membres de les Juntes de Demarcació de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, 

Catalunya Central i Terres de l’Ebre; així com els requisits fixats en els articles 65 i 66 

dels Estatuts i en els articles 2 a 4 del Reglament, per a poder ser elector i poder ésser 

elegible, destacant els requisits d’antiguitat i de situació col·legial. 

 

S’acompanya com a Annex I el llistat de càrrecs objecte d’elecció així com els requisits 

fixats pels Estatuts i el reglament per a poder ésser persona electora i persona elegible.  

 

 

2. Nomenament Juntes Electorals de Demarcació i Central 

 

La Junta de Govern acorda nomenar els membres titulars i substituts que 

integraran la Junta Electoral Central i les Juntes Electorals de cada demarcació, 

de conformitat amb el que estableix l’article 67.2e) dels Estatuts i els articles 6, 9 i 10 

del Reglament.  

 

S’acompanya com a Annex II la composició de cada una de les Juntes Electorals de 

Demarcació així com de la Junta Electoral Central nomenada per aquesta Junta de 

Govern. 

  

 

3. Sistema de votació escollit i regulació del procediment 

 

La Junta de Govern acorda adoptar el sistema de votació electrònica com a sistema 

que regirà el procediment electoral, i acorda aprovar la regulació dels requisits del 

procediment per a fer efectiva la votació electrònica de conformitat amb el que 

estableix el Títol VI dels Estatuts i el Reglament Intern de Règim Electoral.  

 

S’acompanya com a Annex III el procediment d’aquest sistema de votació electrònica 

que aprova la Junta i que serà d’aplicació en aquest procediment electoral. 

 

Per a facilitar la votació, la Junta acorda que la votació electrònica serà remota i 

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. En aquest 

procediment electoral la Junta acorda que les persones col·legiades podran emetre el vot 

electrònic de forma remota des dels seus ordinadors des de les 10.00h del dilluns 7 

d’abril de 2014 fins a les 19.00h del dijous 10 d’abril de 2014. 

 

El vot electrònic presencial té lloc a les seus de cada una de les demarcacions del 

col·legi, mitjançant diferents ordinadors connectats a Internet. En aquest procediment 

electoral, les persones col·legiades únicament podran emetre el vot electrònic de forma 

presencial a les seus de la demarcació que els correspongui el dijous 10 d’abril de 2014 

des de les 9.00h fins a les 19.00h. 
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A les 19.00h del dijous 10 d’abril de 2014 es procedirà al tancament de l’urna 

electrònica per a l’inici de l’escrutini, i ja no s’admetrà cap vot electrònic remot ni 

presencial. 

 

En darrer lloc, de conformitat amb el que estableix l’article 70.bis.4 dels Estatuts, la 

Junta de Govern acorda que un mateix col·legiat només podrà exercir el vot una única 

vegada.  

 

En qualsevol cas mitjançant aquest procediment queda plenament garantit que el vot és 

únic i secret, que s’acredita la identitat i la condició de col·legiat de la persona emissora 

del vot així com la inalterabilitat del contingut del seu vot, tal i com exigeix l’article 

70bis.2 dels Estatuts. També es garanteix l’accés al procés de totes les persones 

col·legiades i, especialment, a aquelles persones que no disposin d’adreça electrònica, 

així com de mitjans tècnics tal i com preveu l’article 70bis.8 dels Estatuts. 

 

En darrer lloc, el Col·legi oferirà a través de la seu central i de les seus de demarcació 

tota la informació necessària relativa al sistema de votació electrònica. 

 

 

4. Calendari electoral 

 

La Junta de Govern aprova el següent calendari electoral que s’acompanya com 

Annex 4 on es concreten els terminis que regiran aquest procediment electoral d’acord 

amb el que estableixen els Estatuts i en el Reglament Intern de Règim Electoral. 

 

Per tal de simplificar la interpretació del còmput dels terminis del procediment electoral, 

la Junta de Govern acorda que quan els Estatuts i/o el Reglament Intern de Règim 

Electoral no indiquin de forma expressa si els dies s’han de computar com a dies hàbils 

o com a dies naturals, s’entendrà sempre que són dies hàbils, i per tant, computaran tots 

els dies excepte els diumenges i festius.  

 

 

En relació amb el calendari electoral aprovat, les dates del qual es detallen en l’Annex 

4, es destaquen les següents fases del procediment: 

 

a) Publicació de la convocatòria electoral – 7 de febrer de 2014 

 

D’acord amb el que disposa l’article 67 dels Estatuts i 22 del Reglament, el dia 7 de 

febrer de 2014 la Secretaria del Col·legi exposarà públicament a les seus del Col·legi i a 

la pàgina web, així com també s’acorda exposar-ho al butlletí electrònic del Col·legi, 

l’acord de la convocatòria electoral amb tota la informació exigida estatutàriament i els 

annexos aprovats per la Junta de Govern.  

 

Les persones col·legiades podran consultar el cens de persones electores i elegibles 

d’acord amb el que estableixen els Estatuts i el Reglament Intern de Règim Electoral. El 

cens es podrà impugnar fins el dia 13 de febrer. 
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b) Presentació de candidatures 

 

Les candidatures a Degà o a les Juntes de Demarcació s’han de presentar abans de les 

20.00h del dia 27 de febrer de 2014 a les seus de les respectives demarcacions en 

aplicació del que estableix l’article 68.1 dels Estatuts i 23 del Reglament.  

 

Les diferents candidatures que es presentin han de tenir el mateix nombre de membres 

que càrrecs surtin a elecció tal i com preveu l’article 68.2 dels Estatuts.  

 

Cada proposta de candidatura, tant al Deganat com a les juntes de demarcació, haurà de 

ser avalada per la signatura del 5% dels membres de cada demarcació i haurà d’acreditar 

l’acceptació expressa de cada una de les persones candidates, tal i com estableixen els 

articles 68.3 dels Estatuts i 24 del Reglament. Les candidatures a la Junta de 

Demarcació hauran d’obtenir els avals dins de la pròpia demarcació i hauran de 

presentar una relació de persones candidates, tants com càrrecs surtin a elecció. Les 

candidatures hauran de tenir una denominació que pugui diferenciar-les de la resta que 

es presentin. 

 

D’acord amb el cens de persones col·legiades a 5 de febrer de 2014, els avals que s’han 

d’obtenir equivalents al 5% de les persones col·legiades de la demarcació són els 

següents: 

 

 

Avals necessaris per a la candidatura a Degà/ana: un mínim de 193 avals 

distribuïts entre les diferents demarcacions: 

Demarcació de Barcelona mínim de 153 

Demarcació de Girona mínim de 14 

Demarcació de Tarragona mínim de 11 

Demarcació de Lleida mínim de 7 

Demarcació de les Terres de l’Ebre mínim de 2 

Demarcació de la Catalunya Central mínim de 6 

 

Avals necessaris per a les candidatures a les Juntes de Demarcació 

Junta de Demarcació de Barcelona mínim de 153 

Junta de Demarcació de Girona mínim de 14 

Junta de Demarcació de Tarragona mínim de 11 

Junta de Demarcació de Lleida mínim de 7 

Junta de Demarcació de les Terres de l’Ebre mínim de 2 

Junta de Demarcació de la Catalunya Central mínim de 6 

 

S’acompanya com Annex 5 el model oficial d’aval per a la candidatura de Degà/ana i 

com a Annex 6 el model oficial d’aval per a la candidatura de la Junta de Demarcació, 

ambdós aprovats per la Junta de Govern per aquest procés electoral. Els avals poden 

presentar-se amb la firma original o amb la firma escanejada. 
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D’altra banda, també s’acompanya com Annex 7 el model oficial de presentació de la 

Candidatura a Degà/ana i com Annex 8 el model oficial de presentació de la 

Candidatura a la Junta de Demarcació, aprovats per la Junta de Govern, que hauran de 

complir els requisits fixats en les Estatuts i en el Reglament Intern de Règim Electoral.  

 

L’acceptació expressa de les persones candidates s’efectua amb la signatura del 

candidat a Degà i amb la signatura de tots els candidats a membres de la Junta de 

Demarcació. 

 

En darrer lloc, s’acompanya com Annex 9 el model oficial de nomenament 

d’interventors a la candidatura a Degà/ana i com Annex 10 el model oficial de 

nomenament d’interventors a la candidatura de la Junta de Demarcació, ambdós 

aprovats per la Junta de Govern. 

  

c) Proclamació de candidatures 

 

Entre el 28 de febrer i l’11 de març de 2014, la Junta Electoral Central acordarà 

proclamar les candidatures que reuneixin els requisits exigits en els Estatuts i el 

Reglament Intern de Règim Electoral. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 68 dels Estatuts, per al cas que només hi hagi una 

candidatura a Degà/ana, aquesta quedarà proclamada automàticament sense necessitat 

de celebrar eleccions per al càrrec de Degà/ana. En el mateix sentit, si només s’ha 

presentat una única candidatura per a una Junta de Demarcació, aleshores també 

quedarà proclamada automàticament. En ambdós casos les candidatures han de complir 

els requisits fixats en els Estatuts i el Reglament. 

 

Per al cas que concorrin més d’una candidatura a Degà i/o a Junta de Demarcació, per 

aquell cas s’iniciarà la campanya electoral. 

 

d) Dies i llocs de votació 

 

Votació electrònica remota: des de les 10.00h del dia 7 d’abril de 2014 a les 19.00h del 

dia 10 d’abril de 2014, des de qualsevol ordinador connectat a Internet. 

 

Votació electrònica presencial: des de les 9.00h del dia 10 d’abril de 2014 a les 19.00h 

del mateix dia 10 d’abril de 2014, des dels ordinadors que es trobaran instal·lats a les 

seus de cada una de les demarcacions del Col·legi. 

 

e) Proclamació candidats elegits 

 

La Presidència de la Junta Electoral Central proclama el resultat de les eleccions a 

Degà/Degana i el resultat de les eleccions a les Juntes de Demarcació, després de seguir 

el procediment d’escrutini fixat pel sistema de votació electrònica que s’ha regulat a 

l’Annex 3. 
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Els membres de la Junta de Govern del Col·legi sortiran del resultat de les eleccions a 

Degà i a les diferents Juntes de Demarcació, de conformitat amb el que estableixen els 

articles 34 i 47 dels Estatuts vigents, i els articles 33 i 35 del Reglament vigent. 

 

 

I, perquè així consti, estenc i lliuro la present certificació, amb el vistiplau del 

Degà, a Barcelona el dia 7 de febrer de 2014. 

 
Enric Frigola i Viñas    Josep Ma Martí i Martí 

Secretari en funcions    Vistiplau del Degà en funcions 

 


