CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN
De conformitat amb el que disposen els articles 38.1, lletra j, i 53.3.1, dels Estatuts col·legials, la Junta de
Govern, en sessió de 22 de febrer de 2021, ha acordat convocar eleccions per als dies 7,8 i 9 d’abril de 2021,
amb la finalitat de proveir els càrrecs de la Junta de Govern següents: degà/na; vicedegà/na; secretari/a;
vicesecretari/a; tresorer/a; interventor/a i els dos vocals.
Les candidatures s’han de formular en llistes tancades incloent un candidat o candidata per a cada càrrec de la
Junta de Govern, en els termes dels articles 53.3.10 i 53.3.11 dels Estatuts col·legials.
Aquests candidats o candidates hauran de complir amb els requisits següents (art 37.1):
a) Estar al corrent de les obligacions econòmiques col·legials.
b) Acreditar una antiguitat mínima d'un any sense interrupció com a persones col·legiades del Col·legi.
El temps d'antiguitat ha de ser immediatament anterior a la data de la proclamació de la candidatura a la que
pertanyi.
c) No haver estat sancionats en el període d'un any abans de la data d'inici del termini de presentació de
candidatures, ni estar inhabilitats.
Un cop aprovat el cens definitiu, es podran presentar les candidatures des de les 09:00 hores del 14 de març
fins les 20 hores del 20 de març de 2021.
Les modalitats de vot que es podran exercir seran:
•

Votació electrònica remota: s’iniciarà a les 09:00 hores del 7 d’abril de 2021 i finalitzarà a les 20
hores del 9 d’abril de 2021
Totes les persones col·legiades rebran un codi de vot segur a l’adreça electrònica i/o SMS en el telèfon
mòbil. Les persones col·legiades tenen l’obligació de designar i tenir actualitzades aquestes dades,
d’acord amb l’article 16.7 dels Estatuts col·legials.

•

Votació electrònica presencial: s’iniciarà a les 09:00 hores del 9 d’abril de 2021 i finalitzarà a les 20
hores del mateix dia.
El Col·legi facilitarà els dispositius i els mitjans informàtics necessaris per a aquelles persones
col·legiades que desitgin exercir el seu dret de vot presencialment a la seu col·legial del carrer Consell
de Cent, 365, de Barcelona.

El procés i el calendari electoral es regiran d’acord amb els capítols III i IV del Títol III dels Estatuts col·legials.

1/2

Us recordem que podran exercir el dret de vot les persones físiques col·legiades amb més de tres mesos
d’antiguitat, no sancionats i que estiguin al corrent de totes les seves obligacions econòmiques (art. 54 dels
Estatuts col·legials).
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Jordi Artiga i Pascual
El secretari
Barcelona, 22 de febrer de 2021.
Nota: Els Estatuts col·legials, que regulen el procés electoral, es troben a disposició de totes les persones col·legiades
interessades en la pàgina web del Col·legi
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