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ANNEX 1 

 

 

1. Càrrecs objecte d’elecció 

 

De conformitat amb el que estableix el Títol VI dels Estatuts del Col·legi i el Reglament 

Intern de Règim Electoral, ambdós modificats per acord de l’Assemblea General 

Extraordinària de 17 de gener de 2014 i publicats al DOGC de 4 de febrer de 2014, els 

càrrecs que són objecte d’elecció en aquest procediment electoral són els següents: 

 

 

Deganat 

Degà o Degana 

 

Junta de la Demarcació de Barcelona 

President/a  

Vicepresident/a 

Secretari/a 

Tresorer/a 

11 Vocals 

 

Junta de la Demarcació de Girona 

President/a  

Vicepresident/a 

Secretari/a 

Tresorer/a 

2 Vocals 

 

Junta de la Demarcació de Tarragona 

President/a  

Vicepresident/a 

Secretari/a 

Tresorer/a 

2 Vocals 

 

Junta de la Demarcació de Lleida 

President/a  

Vicepresident/a 

Secretari/a 

Tresorer/a 

2 Vocals 

 

Junta de la Demarcació de Terres de l’Ebre 

President/a  

Vicepresident/a 

Secretari/a 

Tresorer/a 

2 Vocals 
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Junta de la Demarcació de Catalunya Central 

President/a  

Vicepresident/a 

Secretari/a 

Tresorer/a 

2 Vocals 

 

 

De conformitat amb el que estableixen els articles 34 i 47 dels Estatuts vigents, una 

vegada s’hagin celebrat les eleccions i s’hagin proclamat elegides el Degà o Degana i 

els membres de les sis Juntes de Demarcació, es procedirà a configurar la Junta de 

Govern del Col·legi que estarà formada pels següents membres: 

 

Degà o Degana 

6 Vicedegans/nes (els/les presidents/tes de cada demarcació) 

14 Vocals de Barcelona 

  2 Vocals de Girona 

  2 Vocals de Tarragona 

  1 Vocal de Lleida 

  1 Vocal de Catalunya Central 

 

Total: 27 membres de la Junta 

 

 

2. Requisits per a ésser elector 

 

D’acord amb el que disposa l’article 65 dels Estatuts i l’article 2 del Reglament, són 

persones electores aquelles que compleixin els següents requisits: 

 

 Tenir una antiguitat mínima de 3 mesos en el moment en què siguin convocades les 

eleccions (persones col·legiades amb anterioritat al dia 5 de novembre de 2013) 

 Trobar-se al dia de les obligacions col·legials, incloses les econòmiques. D’acord 

amb l’article 66.3d) dels Estatuts, s’entén que una persona no està al dia de les 

seves obligacions col·legials quan no té abonades almenys tres quotes trimestrals. 

 

 

3. Requisits per a ésser elegible 

 

D’acord amb el que disposa l’article 66 dels Estatuts i els articles 3 i 4 del Reglament, 

són persones elegibles aquelles que compleixen els següents requisits: 

 

 Tenir una antiguitat col·legial mínima de 6 mesos en el moment de la convocatòria 

(persones col·legiades amb anterioritat al dia 5 d’agost de 2013); excepte per al cas 

que es presenti per al càrrec de Degà/na on s’haurà d’acreditar tenir una antiguitat 

mínima de 5 anys en el moment de la convocatòria (persones col·legiades amb 

anterioritat al dia 5 de febrer de 2009).  

 Residir en el àmbit territorial del Col·legi en el moment de la convocatòria de les 

eleccions. 
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 Per al cas que formés part de la Junta de Govern o de les Juntes de Demarcació, per 

a poder ésser elegible, és imprescindible que hagi dimitit del càrrec prèviament al 

moment en què es presenti com a aspirant a candidat. 

 No trobar-se durant el període de suspensió de l’exercici dels seus drets col·legials 

com a conseqüència d’una sanció disciplinària imposada pel Col·legi. 

 Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials, i per tant, no tenir a deure 

tres o més quotes trimestrals. 

 No haver estat membre de la Junta de demarcació o de la Junta de Govern durant 

dos mandats consecutius (vuit anys).  

 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 hagin format part de les juntes de demarcació i/o govern, en altres càrrecs, 

durant un termini de vuit anys consecutius. 

 

 


