
ANNEX 4

EST. RIRE

05/02/2014 La Junta de Govern acorda la convocatòria d'eleccions per als dies 7 a 10 

d'abril de 2014, per a ocupar el càrrec de Degà/ana del Col·legi i els càrrecs 

de les Juntes de Demarcació del Col·legi (Barcelona, Girona, Tarragona, 

Lleida, Terres de l'Ebre i Catalunya Central).

67 21

També s'acorda nomenar els membres titulars i substituts de la Junta Electoral 

Central i de les Juntes Electorals de Demarcació

S'acorda adoptar el sistema de votació electrònic i s'aprova el procediment 

que regula el sistema per tal de fer efectiva la votació electrònica.

07/02/2014 Publicació de la convocatòria electoral. La Secretaria del Col·legi exposrà 

públicament a les seus de demarcació dels col·legis, a la pàgina web i al 

butlletí electrònic, la convocatòria de les eleccions amb el contingut fixat en 

els articles 67,2 dels Estatuts i 22.2 del Reglament

67.2 22

Juntament amb la convocatòria, el cens electoral es publicarà al taulell 

d'anuncis de les seus de la demarcació i a la intranet del col·legi fins a la data 

límit de presentació de candidatures.

67.2d 16 a 19

13/02/2014 Data límit per tal que les persones col·legiades puguin impugnar el cens. La 

Junta Electoral Central tindrà un termini de 10 dies per a resoldre les 

impugnacions del cens.

20

fins a les 20.00h 

del 27/02/2014

Data i hora límit per a la presentació de candidatures per a concórrer a les 

eleccions a Degà i/o Juntes de Demarcació. Les candidatures hauran de 

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

Electoral

68 23/24

11/03/2014 Data màxima de proclamació de les candidatures per part de la Junta 

Electoral Central.

69 30

El mateix dia de la proclamació, es publicarà a la pàgina web i als taulells 

d'anuncis del Col·legi (seu central i demarcacions), i es comunicarà a les 

persones interessades.

69.2

Inici de la campanya electoral (sempre i quan hi hagi més d'un 

candidat/candidatura per a ocupar el càrrec de Degà/ana i/o Junta de 

Demarcació)

13/03/2014 Data límit per a interposar recurs davant de la Junta Electoral Central per al 

cas que s'hagi exclòs de forma motivada una persona candidata o una 

candidatura

69.3 30.3

15/03/2014 Data límit perquè la Junta Electoral Central resolgui el recurs interposat 

contra l'exclusió d'un candidat/candidatura
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03/04/2014 La Junta Central Electoral efectua la posada a punt del sistema de votació 

electrònica

70bis 49.1

a les 10.00h del 

07/04/2014 

La Junta Electoral Central anuncia l'inici de la jornada de votació 

electrònica remota. La votació electrònica remota tindrà lloc 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.

70bis 49.2

abans 9.00h 

10/04/2014

Constitució de les meses electorals a la seu central del Col·legi i a les seus 

de demarcació. En cada una de els seus s'habilitarà un espai amb ordinadors 

per tal de poder emetre el vot electrònic de forma presencial. 

70bis 49/51

a les 9.00h del 

10/04/2014

Els Presidents de les meses anunciaran l'inici de la jornada de votació 

electrònica presencial a l'hora indicada en la convocatòria

a les 19.00h del dia 

10/04/2014 

El President de la Junta Electoral Central anunciarà la finalització de la 

votació electrònica, remota i presencial, i ordenarà l'escrutini. L'escrutini es 

realitzarà d'acord amb el que disposen els Estatuts i el Reglament Intern, i 

amb el procediment aprovat del sistema de votació electrònica

71/72 54

Una vegada finalitzat l'escrutini, el President de la Junta Electoral Central 

farà públic el resultat, de paraula i amb els mitjans tecnològics de què es 

disposi.

57.1

El Secretari de la Junta Electoral Central elabora una acta, igual que han de 

fer els secretaris de les meses

57.2

La Junta Electoral Central proclamarà el/la Degà/ana elegit/da i els membres 

de cada una de les Juntes de demarcació elegides.

58

data màxima 

28/04/2014

Traspàs de poders i presa de possessió del Degà, de les Juntes de Demarcació 

i de la nova Junta de Govern del Col·legi

73 60/61
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