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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/152/2014, de 24 de gener, de modificació del Reglament intern de règim electoral del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Vist l’expedient d’adequació a la legalitat de la modificació global del Reglament Intern de Règim Electoral del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, declarat adequat a la legalitat per la Resolució JUS/1972/2012, de 18 de
setembre, a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals,
del qual resulta que en data 17 de gener de 2014 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i
46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment d’elaboració i aprovació de la modificació global del Reglament,
aprovada en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 17 de gener de 2014;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2061/2012, de 28 de setembre (DOGC núm. 6232, de 15.10.2012) i la Resolució
JUS/2445/2013, de 12 de novembre (DOGC núm. 6509, de 26.11.2013).
Vist que el text de la modificació global del Reglament Intern de Règim Electoral del Col·legi de Periodistes de
Catalunya s’adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l’adequació a la legalitat de la modificació global del Reglament Intern de Règim Electoral del
Col·legi de Periodistes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de
Catalunya;
-2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 24 de gener de 2014

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)
Santiago Ballester i Muñoz
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/17

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6554 - 4.2.2014
CVE-DOGC-A-14028052-2014

Reglament Intern de Règim Electoral del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Títol I
Normes generals

Article 1
Objecte
1. El Reglament Intern de Règim Electoral desenvolupa el títol VI dels Estatuts del Col·legi de Periodistes de
Catalunya relatiu al règim electoral aplicable al Col·legi.
2. Concretament, aquest Reglament té per objecte establir les normes que regularan específicament el
procediment d’elecció i d’elegibilitat dels òrgans directius del Col·legi, la convocatòria d’eleccions, el sistema de
votacions i, en general, qualsevol qüestió que estigui relacionada directament o indirectament amb les
eleccions dels esmentats òrgans del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Títol II
Condicions d’elegibilitat

Article 2
Condició de persona electora
Tindran la condició de persona electora totes les persones col·legiades que en el moment en que siguin
convocades les eleccions compleixin els següents requisits:
a) Tenir una antiguitat mínima de tres mesos, i
b) Trobar-se al dia de llurs obligacions col·legials, incloses les econòmiques.

Article 3
Persones col·legiades elegibles
1. Podran ser elegibles per la demarcació a la qual pertanyin, totes les persones col·legiades adscrites a la
demarcació que en el moment en que siguin convocades les eleccions compleixin els següents requisits:
a) Tenir una antiguitat col·legial mínima de sis mesos.
b) Residir en l’àmbit territorial del Col·legi.
c) No trobar-se inclosos en alguna de les causes d’inelegibilitat a què es refereix l’article següent.
2. Podran ser elegibles per al càrrec de degà o degana aquelles persones col·legiades que complint els requisits
b) i c) de l’apartat anterior, tinguin una antiguitat mínima de cinc anys en el moment que es convoquin
eleccions.

Article 4
Causes de no elegibilitat
Les persones col·legiades no tindran la condició de persona elegible quan incorrin en alguna de les següents
circumstàncies:
a) Quan no es reuneixin els requisits establerts en aquest Reglament.
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b) Quan les persones col·legiades que aspirin a ser candidates en unes eleccions, siguin membres de la Junta
de Govern o de les juntes de demarcació i no hagin dimitit del seu càrrec abans de la presentació de la seva
candidatura.
c) Quan la persona col·legiada que aspira a ser candidata hagi estat objecte de sanció per part del Col·legi,
durant el temps en que aquesta tingui suspès l’exercici dels seus drets col·legials.
d) Quan la persona col·legiada no estigui al corrent de pagament de les quotes col·legials, és a dir, no tingui
abonades almenys tres quotes trimestrals.
e) Quan la persona col·legiada que aspira a ser candidata hagi format part de les juntes de demarcació o de
Govern ininterrompudament durant els vuit anys anteriors a la convocatòria de les eleccions.
f) Cap persona col·legiada podrà presentar-se a més de dues convocatòries electorals consecutives excepte
aquelles persones col·legiades que optin al Deganat, càrrec que igualment tindrà una durada màxima de vuit
anys, però al qual hi podran ser candidates, fins i tot aquelles persones que hagin format part de les juntes de
demarcació i/o de Govern, en altres càrrecs, fins a vuit anys anteriors a la seva presentació.

Títol III
Òrgans electorals

Capítol 1
Juntes electorals

Article 5
Organització electoral
L’organització electoral correspondrà a les juntes electorals, que es denominaran “Central” i de “Demarcació”.

Article 6
Nomenament de les juntes electorals
1. La Junta de Govern del Col·legi nomenarà la Junta Electoral Central i les juntes electorals de demarcació en
el moment en que es convoquin les eleccions, amb la composició i en la forma establertes en els articles 9 i 10
d’aquest capítol.
2. Podran ser membres de les juntes electorals centrals les persones que integren la Junta de Govern del
Col·legi en funcions, i/o qualsevol persona col·legiada del Col·legi.
3. Podran ser membres de les juntes electorals de demarcació les persones que formen part de les respectives
juntes de demarcació en funcions, així com qualsevol persona col·legiada de la demarcació.
4. La Junta de Govern nomenarà tants substituts com membres tingui cada Junta Electoral, que s’incorporaran
en el lloc de menor rang.

Article 7
Seus de les juntes electorals
1. La Junta Electoral Central tindrà la seva seu a la ciutat de Barcelona.
2. Les juntes electorals de demarcació tindran les seves seus a les capitals de les sis demarcacions
reconegudes en l’article 45 dels Estatuts del Col·legi.
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Article 8
Celebració de sessions
Les juntes electorals celebraran les seves sessions en els locals de les respectives demarcacions.

Article 9
Composició de la Junta Electoral Central
1. La Junta Electoral Central serà presidida pel degà o degana en funcions i en serà secretari el secretari o la
secretària de la Junta Electoral de la demarcació amb més nombre de persones col·legiades.
2. Seran vocals de la Junta Electoral Central els presidents o presidentes de les Juntes Electorals de les
demarcacions, que podran ser substituïts, si cal, per altres membres de les Juntes Electorals de les
demarcacions i per ordre de preeminència.
3. La Presidència tindrà vot de qualitat.

Article 10
Composició de les Juntes Electorals de Demarcació
1. La Junta Electoral de Barcelona està formada per un president o presidenta, un secretari i quatre vocals.
2. Les juntes electorals de la resta de demarcacions estaran formades per un president o una presidenta, un
secretari o una secretària i dos vocals.
3. La Presidència tindrà vot de qualitat.

Article 11
Incompatibilitats dels membres de la Junta Electoral
1. No podran pertànyer a les juntes electorals aquelles persones que esdevinguin candidates al Deganat o a
càrrecs de les juntes de demarcació.
2. Si formessin part de juntes electorals, haurien de dimitir i es produiria llur substitució, d’acord amb el que
s’estableix als articles precedents.

Article 12
Competències de la Junta Electoral Central
1. És competència de la Junta Electoral Central:
a) Dirigir i inspeccionar tots els serveis que es refereixen al cens.
b) Resoldre les consultes que elevin les juntes de demarcació.
c) Proclamar les candidatures en regla i proclamar les persones candidates electes, donant compte del resultat
de les eleccions.
2. En el cas en què el procediment electoral es realitzi mitjançant el sistema de votació electrònica, la Junta
Electoral Central tindrà, a més a més de les anteriors, les següents competències:
a) Garantir i vetllar pel desenvolupament correcte de la votació electrònica, facilitant tota la informació que
sigui necessària per tal que ningú pugui veure’s privat d’emetre el seu vot.
b) Precintar i custodiar els ordinadors que permetin controlar el procés i l’escrutini.
c) Custodiar els identificadors i/o les targetes que continguin les claus d’accés als ordinadors.
d) Desprecintar i ordenar executar l’escrutini electrònic, mitjançant la introducció dels identificadors i/o les
targetes que continguin les claus d’accés.
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e) Anunciar el resultat de les eleccions.
f) Resoldre tots els incidents, consultes o reclamacions que sorgeixin durant la jornada electoral en relació amb
la votació electrònica.

Article 13
Competències de les juntes electorals de demarcació
1. És competència de les juntes electorals de demarcació:
a) Vetllar per la correcció del procés electoral, d’acord amb el principi d’igualtat entre totes les candidatures.
b) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que tinguin per objecte el procés electoral, d’acord amb les
presents normes.
c) Conservar els exemplars de les llistes actualitzades de les persones electores i de les persones elegibles,
prendre els acords necessaris per a llur difusió i accés a les candidatures, així com la conservació dels
expedients.
d) Corregir les infraccions que es produeixin en matèria electoral.
e) Resoldre les consultes formulades per les persones candidates i per les persones electores, que hauran de
ser adreçades per escrit.
2. En el cas en què el procediment electoral es realitzi mitjançant el sistema de votació electrònica, la Junta
Electoral de Demarcació mantindrà les competències descrites en l’apartat anterior, excepte les citades en els
apartats b), d) i e) quan tinguin per objecte la pròpia votació electrònica, que són competència de la Junta
Electoral Central.
En qualsevol cas, les Juntes Electorals de Demarcació comunicaran a la Junta Electoral Central totes aquelles
queixes, reclamacions, recursos i consultes que rebin en relació al procediment electoral mitjançant el vot
electrònic.

Article 14
Trasllat, cessament i suspensió dels membres de les juntes electorals
1. Des de la publicació de la convocatòria d’eleccions i fins a la celebració de l’escrutini general, les persones
integrants de les juntes electorals no podran ser traslladades amb caràcter forçós, ni separades o suspeses en
els càrrecs que els atribueixi aquella condició, sinó per sentència penal que porti en sí mateixa la inhabilitació
per a càrrecs públics o que recaigui sobre delictes electorals.
2. La Junta Electoral Central podrà, en tot moment, acordar la suspensió dels components de les juntes
electorals de demarcació, sempre i quan els hagi d’obrir expedients per delictes o faltes electorals.
3. L’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable de la meitat més un dels components de la Junta Electoral
Central.
4. La Junta Electoral Central serà la competent per acordar, amb idèntica majoria, la suspensió del càrrec de
les persones que en formen part.

Capítol 2
Meses Electorals

Article 15
Constitució i composició
1. Per a la celebració de les eleccions es constituiran les meses electorals de cada demarcació, integrades pel
president o per la presidenta de la Junta Electoral, el secretari o la secretària de la Junta Electoral i un altre
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membre de la mateixa.
2. La Presidència i la Secretaria de la Mesa Electoral podrà ser substituïda pels membres de les Juntes
Electorals corresponents que segueixin en ordre.

Capítol 3
Cens electoral

Article 16
Elaboració i exposició del cens
1. El cens electoral, tant de persones electores com de persones elegibles, serà elaborat per la Junta Electoral
Central dins del cinc dies posteriors a l’anunci de la convocatòria d’eleccions. S’haurà de confeccionar per ordre
alfabètic.
2. El cens s’inserirà a la intranet de la pàgina web col·legial, al tauler d’anuncis de la seu central del Col·legi i al
de les respectives demarcacions, fins la data fixada com a límit per a la presentació de candidatures.

Article 17
Contingut
1. El cens de persones electores contindrà totes les persones col·legiades, exercents o no, sigui quina sigui llur
categoria, que compleixin els requisits establerts a l’article 2 del present Reglament.
2. El cens de persones elegibles contindrà totes les persones col·legiades que acompleixin els requisits de
l’article 3 d’aquest Reglament.

Article 18
Adscripció al cens de la demarcació
Tota persona col·legiada amb dret a vot serà censada dins la demarcació a la qual pertanyi.

Article 19
No incorporació al cens
S’exclourà del dret a vot i, en conseqüència, del dret a ser incorporat al cens electoral, a totes aquelles
persones col·legiades que:
a) es trobin en període de compliment d’una sanció consistent en la suspensió de l’exercici dels drets col·legials
en resolució d’un expedient disciplinari per falta greu o molt greu, imposada per la Junta de Govern del Col·legi,
i/o,
b) no estiguin al dia en llurs obligacions col·legials, incloses les econòmiques.

Article 20
Impugnació del cens
1. Qualsevol persona col·legiada podrà impugnar la composició del cens dins dels cinc dies següents a la seva
publicació, mitjançant un escrit dirigit a la Junta Electoral Central.
2. La Junta Electoral Central resoldrà motivadament, mitjançant escrit dirigit a la persona recorrent, dins dels
deu dies següents a la seva presentació.
3. Contra l’esmentada resolució, la persona col·legiada podrà impugnar-la davant de la Junta de Govern del
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Col·legi amb iguals característiques que l’anterior.
4. La Junta de Govern del Col·legi haurà de resoldre en la primera reunió que celebri abans de les esmentades
eleccions. La resolució haurà de ser motivada.

Títol IV
Procés electoral

Capítol 1
Convocatòria d’eleccions

Article 21
Convocatòria
1. La Junta de Govern convocarà eleccions cada quatre anys, a fi i efecte d’elegir el degà o la degana del
Col·legi, i de renovar totes les persones que formen part de les juntes de demarcació, i conseqüentment, de la
Junta de Govern.
2. La Junta de Govern haurà de convocar eleccions anticipades quan es doni una de les circumstàncies
previstes en els Estatuts del Col·legi o en aquest Reglament, o quan ho cregui convenient.
3. Les eleccions seran convocades amb dos mesos d’antelació al dia assenyalat per a la seva celebració; o en el
cas d’una jornada electoral superior a un dia, al darrer dia assenyalat per a la seva celebració.
4. La Junta de Govern, en el moment de convocar les eleccions, fixarà el sistema o els sistemes de votació que
regiran el procés electoral. Els sistemes de votació admesos són el vot presencial i el vot per correu, que
s’efectuarà mitjançant paperetes oficials en format paper, autoritzades pel Col·legi; i el vot electrònic, que
podrà ser remot i/o presencial i que s’efectuarà mitjançant paperetes electròniques.
5. En el cas que s’opti per al sistema de votació electrònica, la Junta de Govern ha d’acordar i informar del
procediment per a fer efectiva la votació, tot respectant les determinacions establertes als Estatuts col·legials i
en aquest Reglament, en el que es garanteixi 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.

Article 22
Contingut de la convocatòria
1. Dins del termini dels cinc dies següents a l’acord de convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern, el
secretari o la secretària de la Junta Electoral Central haurà d’exposar de forma pública a les seus del Col·legi i
a la pàgina web, la convocatòria electoral.
2. La convocatòria electoral haurà de tenir el següent contingut:
a) Càrrecs que han d’ésser objecte d’elecció i requisits d’antiguitat i de situació col·legial exigits per poder
resultar elegible.
b) Sistema de votació i requisits del sistema escollit. Si s’acorda el sistema de votació presencial i per correu,
caldrà exposar els requisits del vot per correu; i si s’acorda el sistema de votació electrònica, caldrà exposar els
requisits del vot electrònic.
c) Si s’acorda l’ús del sistema de votació presencial i per correu, s’ha de fixar el dia i hora de celebració de
l’acte electoral i hora de tancament per començar l’escrutini.
Si s’acorda l’ús del sistema de votació electrònica, s’haurà d’indicar si la votació electrònica és remota i/o
presencial, s’haurà de fixar 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, i en qualsevol cas, s’haurà de determinar el dia i l’hora de
tancament de l’urna electrònica per a l’inici de l’escrutini.
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En aquest darrer cas, la Junta de Govern en la convocatòria electoral podrà establir una jornada electoral
superior a un dia però sense excedir de cinc.
d) Nomenament dels membres de les juntes electorals.
3. D’altra banda, dins del mateix termini, el secretari o la secretaria de la Junta Electoral Central haurà
d’exposar el cens electoral a les respectives seus electorals d’acord amb el que disposa el Títol III d’aquest
Reglament.
4. Paral·lelament la Junta Electoral Central podrà habilitar un sistema de consulta del cens a través d’Internet
reservat a les persones col·legiades.

Capítol 2
Presentació de candidatures

Article 23
Termini de presentació
Les candidatures hauran de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir de la convocatòria a què es
refereixen els articles anteriors, a les seus de les respectives demarcacions, i fins les 20.00 hores de l’últim
dia.

Article 24
Forma de presentació
1. 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 amb l’acceptació expressa de les persones candidates.
2. Les candidatures a la Junta de demarcació han d’obtenir els avals dins de la pròpia demarcació.
3. Per les juntes de demarcació, cada candidatura haurà de presentar una relació de persones candidates, tants
com càrrecs surten a elecció.
4. Les llistes seran obertes i s’atorgarà a la candidatura una denominació que pugui diferenciar-la de la resta
que es presentin.

Article 25
Presentació d’una única candidatura
1. Si per al Deganat es presenta una única candidatura, no serà necessari celebrar votacions per cobrir el
càrrec i aquesta serà proclamada automàticament.
2. Igualment, si a qualsevol demarcació es presenta només una única candidatura per cobrir els càrrecs de la
seva Junta que surten a elecció, no es celebraran votacions i aquesta candidatura serà proclamada
automàticament.

Article 26
Absència total de candidatures
1. En el cas que dins del termini previst per a la presentació de candidatures al Deganat no se’n presentés cap,
s’obriria un nou període electoral, d’igual durada que el primer, i si tampoc no es presentés cap candidatura,
caldria convocar una Assemblea General Extraordinària, en el termini que preveuen els Estatuts, en la qual es
decidiria sobre la situació plantejada.
2. De la mateixa manera, si en una demarcació no es presentés cap candidatura per a ocupar els càrrecs
vacants a la Junta de demarcació, se seguirà el mateix procés.
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Article 27
Absència parcial de candidatures
1. Si no es presenta candidatura al Deganat, però sí a totes les juntes de demarcació, se celebraran eleccions
en aquest àmbit i quedarien posposades les de Deganat, que tindrien lloc en funció del calendari establert a la
nova convocatòria.
2. 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.
3. Si hi hagués 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 al 75% dels membres del Col·legi, i quedarien posposades exclusivament les
eleccions a la Junta de la demarcació o demarcacions on no hi hagués hagut candidatura.

Article 28
Substitució del degà o de la degana i/o dels membres de les juntes que es presentin a les eleccions
1. En cas que el degà o la degana o qualsevol membre de la resta de la Junta de Govern o de les juntes de
demarcació presenti la seva candidatura a les eleccions, haurà de dimitir prèviament del càrrec que estigui
ocupant.
2. Fins a la presa de possessió del nou membre electe, els càrrecs de la Junta de Govern i de les juntes de
demarcació seran substituïts de la manera següent:
a) El degà o la degana serà substituït pel vicedegà o per la vicedegana que designi, o bé, en cas que aquests
també es presentin a les eleccions, serà substituït pel secretari o la secretària de la Junta de Govern, i així
successivament.
b) La resta de membres de la Junta de Govern o de les de demarcació, seran substituïts pels membres que els
segueixen, a les respectives juntes, que continuaran conservant llurs càrrecs.
c) En cas que tots els membres de la Junta d’una demarcació es presentessin a les eleccions, hauran de
nomenar prèviament una Junta interina entre les persones col·legiades de la respectiva demarcació.

Article 29
Limitació a la presentació de candidatures
Una mateixa persona col·legiada no podrà formar part de dues o més candidatures alhora.

Capítol 3
Proclamació de candidatures

Article 30
Termini i exposició de les candidatures proclamades
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 que reuneixin els requisits exigibles pels Estatuts i aquest
Reglament.
2. Seguidament, la Junta Electoral publicarà la llista de candidatures proclamades en els taulers d’anuncis del
Col·legi, tant a la seu central com a la resta de demarcacions, a la pàgina web, i ho comunicarà a les persones
interessades.
3. L’exclusió d’una persona candidata o d’una candidatura haurà de ser motivada i s’haurà de notificar a les
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persones excloses. 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. Contra
la resolució de l’esmentat recurs hi cabran els recursos previstos en el títol VI d’aquest Reglament.

Article 31
Designació d’interventors
1. 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.
2. La designació dels interventors s’haurà d’efectuar en el moment de presentació de candidatures. Per al cas
que s’hagi de substituir un interventor, s’haurà de comunicar a la Junta Electoral de Demarcació corresponent.

Capítol 4
Càrrecs objecte d’elecció

Article 32
Durada dels càrrecs
1. La durada de cada càrrec serà de quatre anys.
2. Tots els càrrecs seran reelegibles amb les excepcions que contempla l’article 6 apartats 5 i 6 d’aquest
Reglament.
3. El cessament i a la substitució dels càrrecs es regiran pel que disposa el Capítol IV del títol 4t dels Estatuts
del Col·legi.

Article 33
Composició dels òrgans col·legials
1. La composició dels òrgans directius del Col·legi serà la que resulti de les eleccions.
2. La Junta de Govern del Col·legi haurà d’estar integrada pels següents membres:
a) El degà o la degana.
b) Un vicedegà o una vicedegana per cada una de les demarcacions territorials existents.
c) El secretari o la secretària.
d) El tresorer o la tresorera.
e) Els vocals pel seu ordre.
3. Les Juntes de demarcació hauran d’estar formades pels següents membres:
a) El president o la presidenta.
b) El vicepresident o la vicepresidenta.
c) El secretari o la secretària.
d) El tresorer o la tresorera.
e) Els vocals pel seu ordre.
4. Les juntes de demarcació tindran dues vocalies fins a dues-centes persones col·legiades inscrites a la
demarcació. Per cada tres-centes persones col·legiades més, s’afegirà una nova vocalia a la Junta de
demarcació i un lloc més de vocal a la Junta de Govern.
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Article 34
El degà o degana
1. El degà o la degana serà elegit/da per les persones col·legiades adscrites a qualsevol de les sis demarcacions
territorials del Col·legi.
2. Es proclamarà electe la persona candidata a degà o degana que hagi obtingut el major nombre de vots
emesos per les sis demarcacions.

Article 35
La Junta de Govern
1. Els càrrecs de vicedegà o vicedegana seran ocupats pels presidents o presidentes de les sis demarcacions
resultants del procés electoral en cada una de les demarcacions.
2. Els càrrecs de secretari o secretària, tresorer o tresorera i els vocals seran ocupats per aquelles persones
elegides per les juntes de demarcació.
3. El degà o la degana nomenarà d’entre els vocals electes, els càrrecs de secretari i de tresorer.

Article 36
Les juntes de demarcació
Les eleccions a les juntes de demarcació es faran només amb els vots dels col·legiats adscrits a aquella
demarcació.

Capítol 5
Votacions a través del sistema de votació presencial i per correu

Article 37
Generalitats
1. La votació serà directa i secreta, i es realitzarà de forma presencial o per correu, mitjançant paperetes
oficials en format paper autoritzades pel Col·legi.
2. Tots els electors tindran dret a un sol vot, amb independència de la categoria col·legial a la que pertanyin.

Article 38
Data i hora de votacions
1. Les votacions es realitzaran el dia assenyalat i en l’horari previst prèviament per la Junta de Govern i, a tal
efecte, anunciat.
2. Constituïda la Mesa Electoral, la Presidència indicarà l’inici de la votació i l’hora prevista per finalitzar-la,
segons s’hagi establert prèviament en la convocatòria.

Article 39
Lloc de votació
Les persones col·legiades hauran de votar a la demarcació on figurin inscrites.
En aquest sentit, només podran votar a les candidatures proclamades per a la seva demarcació i per al
Deganat.
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Article 40
Paperetes de votació
1. Les paperetes de votació per al Deganat i per a les juntes de demarcació es diferenciaran de mida i color.
Seran impreses pel Col·legi i estaran disponibles, com a mínim, vint-i-cinc dies abans de l’elecció a la
Secretaria de cada demarcació, perquè cada candidatura en pugui disposar d’un nombre idèntic al de
col·legiats/des.
2. Les diferents candidatures que es presentin en cada una de les demarcacions, figuraran en un sol full de
votació amb la relació per ordre alfabètic de totes les persones candidates que hagin estat proclamades com a
tals.
3. En qualsevol cas, tant les paperetes de l’elecció del degà o la degana com el full de votació que contindrà
totes les candidatures a les juntes de demarcació, estaran disponibles a les meses electorals en el moment de
votar.

Article 41
Urnes
A les meses electorals es trobaran dues urnes, una per a l’elecció a degà i una altra per a l’elecció dels
membres de la Junta de demarcació corresponent.

Article 42
Exercici del vot
1. Les persones col·legiades que votin hauran d’acreditar a la Mesa Electoral la seva identitat.
2. La Mesa comprovarà la inclusió de la persona votant en el cens, la Presidència de la Mesa pronunciarà en
veu alta el nom i cognom de la persona votant, indicarà que vota i, tot seguit, introduirà la papereta en l’urna
corresponent, i s’anotarà en el cens de persones electores.
3. En cas de no presentar tota la documentació requerida, no es podrà exercir el dret a vot.
4. D’acord amb el sistema de votacions de llistes obertes, la persona electora podrà marcar d’entre les
persones candidates de totes les candidatures participants que conten en el full de votacions, una creu al
costat dels noms dels respectius candidats, fins a un total idèntic al del nombre de càrrecs que surten a elecció
en la respectiva demarcació.

Article 43
Vot per correu
Les persones col·legiades podran emetre llur vot per correu, d’acord amb les normes següents:
1. Cada papereta, tant si es tracta de l’elecció al Deganat com a Junta de demarcació, s’introduirà en un sobre
diferent, indicant en el seu exterior si es tracta d’elecció a Junta de demarcació o al càrrec de degà o degana.
2. Aquest sobre o sobres, acompanyats de la fotocòpia del DNI o del carnet col·legial, s’introduiran en un altre,
en el qual haurà de figurar escrit el nom de la persona votant, amb la seva signatura.
3. Els sobres del vot per correu hauran d’arribar per qualsevol mitjà a la Mesa Electoral que correspongui,
abans de les dotze del migdia del dia de les votacions.
4. Durant tot el període electoral, els sobres de vot per correu tancats i amb el nom i signatura de la persona
votant —cosa que permetrà verificar-ne la identitat i ensems, mantenir el secret de vot—, seran admesos per
les Juntes electorals, les quals comprovaran la inclusió de la persona votant en el cens de persones electores i
en verificaran la signatura.
5. Els sobres considerats com a correctes, seran custodiats per les respectives secretaries de les juntes
electorals fins a la seva tramesa a la Mesa Electoral corresponent. Aquests sobres amb el nom i la signatura de
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qui vota, hauran de dur de manera ben visible la indicació “vots per correu” “Eleccions al Deganat o a Junta de
demarcació”.
6. Els vots per correu de les persones col·legiades que no figurin en el cens de persones electores
corresponent, els que no puguin identificar-se o aquells que les signatures no siguin correctes a criteri de la
Junta Electoral, seran considerats vots nuls.
7. Un cop finalitzat el vot presencial, es procedirà a introduir, un per un, en l’urna que correspongui, els vots
rebuts per correu, anul·lant-se el vot per correu en els casos de vots duplicats, aquells que no compleixin
aquestes normes i els de les persones col·legiades que hagin votat personalment.

Article 44
Votació de la Mesa
La Mesa votarà en últim lloc.

Capítol 6
Votacions a través del sistema de votació electrònica

Article 45
Generalitats
1. La votació electrònica suposa que el procediment d’emissió de vots per part de les persones col·legiades
electores i la verificació dels vots emesos per aquestes es realitza a través d’ordinadors connectats a la xarxa
d’Internet.
2. Es garanteix que es faran servir els mecanismes tècnics adients per garantir el màxim nivell de seguretat,
utilitzant tots els protocols criptogràfics especials.
3. 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 persona col·legiada de la persona emissora del vot, així com la inalterabilitat del contingut de la
votació.
4. La Junta de Govern podrà contractar els serveis necessaris per al bon fi i funcionament de la votació
electrònica.
5. Si s’admet la possibilitat d’efectuar més d’un vot, només computarà com a vàlid el darrer vot efectuat.

Article 46
Lloc de la votació
1. La votació electrònica pot ésser remota i/o presencial.
2. La Junta de Govern, en el moment de convocar les eleccions, haurà d’indicar si el sistema de votació és el
del vot electrònic, i si la votació electrònica és remota, presencial o remota i presencial.
3. La votació electrònica remota es produeix fora de la seu col·legial central i de les seus col·legials de les
demarcacions, a través d’un ordinador connectat a la xarxa des d’on s’emet el vot.
4. La votació electrònica presencial es produeix a la seu col·legial o a les seus de les demarcacions, mitjançant
uns ordinadors que s’hauran instal·lat per a poder efectuar la votació presencial. El Col·legi garantirà la
instal·lació d’aquests ordinadors per tal que es pugui efectuar la votació.

Article 47
Dates i hora de la votació
1. La Junta de Govern acordarà en el moment de convocar les eleccions, la data d’inici de la votació electrònica
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remota i de la votació electrònica presencial, indicant els dies de votació i l’horari corresponent.
2. En el cas de la votació electrònica remota, la Junta podrà acordar que aquesta es realitzi durant més d’un
dia consecutiu, però que no podrà ser superior a cinc dies, indicant-se en qualsevol cas el dia i l’hora d’inici de
les votacions.
3. En el cas de la votació electrònica presencial, la Junta haurà d’indicar l’horari de votacions en seu col·legial i
de les demarcacions.
4. La finalització de la jornada de votació electrònica remota coincidirà amb la finalització de la jornada de
votació electrònica presencial.
5. Les votacions es realitzaran el dia o els dies assenyalats, i en l’horari previst prèviament per la Junta de
Govern.

Article 48
Paperetes electròniques
1. Atès que les llistes són obertes, el sistema preveurà que hi hagi una papereta electrònica per cada una de
les candidatures proclamades, més una papereta amb els càrrecs en blanc per tal de poder emetre el vot en
blanc.
2. El vot electrònic impedeix els vots nuls ja que només s’admet el vot per als membres de les candidatures o
el vot en blanc. En aquest sentit, el sistema no haurà d’acceptar l’emissió d’un vot nul.

Article 49
Inici de la jornada electoral
1. Prèviament a l’inici de la jornada electoral, la Junta Electoral Central realitzarà totes aquelles accions
necessàries per a garantir la posada a punt del sistema de votació electrònica, adoptant totes aquelles mesures
de seguretat que permetin garantir el secret i la inalterabilitat del vot emès electrònicament.
2. La Junta Electoral Central anunciarà l’inici de la jornada de votació electrònica remota el dia i hora indicats
en la convocatòria electoral.
3. El dia de la jornada de votació electrònica presencial, les meses electorals es constituiran respectivament a
la seu central del Col·legi i a les seus de demarcació, i a l’hora indicada, els presidents de la meses anunciaran
l’inici de la jornada de votació electrònica presencial.

Article 50
Urna electrònica
Els vots electrònics quedaran dipositats en el centre de dades corresponent, degudament protegit i custodiat.

Article 51
Exercici del vot
1. En la convocatòria electoral, la Junta de Govern haurà de definir de forma concreta i detallada el
procediment que les persones col·legiades hauran de seguir per tal de poder emetre el vot electrònic.
2. Per a participar en les votacions tant de forma remota com presencial, caldrà seguir el procediment
d’autenticació i lliurament de les credencials de vot que s’estableixi.
3. D’acord amb el sistema de votacions de llistes obertes, la persona col·legiada podrà marcar d’entre les
persones candidates de totes les candidatures participants que conten en el full de votacions, fins a un total
idèntic al del nombre de càrrecs que surten a elecció en la respectiva demarcació. També s’admetrà el vot en
blanc.
4. Una vegada s’hagi emès el vot, la persona col·legiada obtindrà un rebut conforme ha votat, i el seu vot
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quedarà dipositat al centre de dades corresponent.
5. La Junta Electoral Central resoldrà qualsevol incidència sobre la votació electrònica, ja sigui comunicada de
forma directa o a través de les diferents meses electorals.

Capítol 7
Escrutini

Article 52
Inici de l’escrutini de la votació presencial i per correu
En finalitzar la votació, la Mesa Electoral obrirà les urnes i en farà l’escrutini, que serà públic.

Article 53
Vots nuls en l’escrutini de la votació presencial i per correu
1. Seran declarats nuls aquells vots que incloguin expressions alienes al contingut de l’imprès de la papereta, o
que presentin ratllades i rascades, o qualsevol altre tipus d’alteració que pugui induir a error en la perfecta
identificació de la voluntat de l’elector, d’acord amb el criteri de la Presidència de la Mesa.
2. Igualment seran considerades nul·les les paperetes que continguin més persones candidates escollides que
càrrecs surten a elecció.
3. Per a l’elecció a degà o degana, seran nuls els sobres que continguin més d’una papereta sempre i quan
aquesta situació generi contradicció en el sentit del vot emès.

Article 54
Escrutini de la votació electrònica remota i presencial
1. Un cop finalitzades les votacions electròniques, es procedirà a l’escrutini, que serà públic.
2. En la hora fixada en la convocatòria, el President de la Junta Electoral Central anunciarà la finalització de la
votació electrònica, remota i/o presencial, i ordenarà iniciar l’escrutini.
3. L’escrutini s’haurà de realitzar amb totes les garanties de seguretat d’acord amb el procediment fixat en la
convocatòria electoral.

Article 55
Resultat
1. Les persones que configuraran les respectives juntes de demarcació seran aquelles que hagin obtingut el
major nombre de vots per al seu càrrec dins de la demarcació a la qual es presentaven.
2. Per al càrrec de degà o degana, serà escollit aquella persona que hagi obtingut el major nombre de vots en
el còmput total de les sis demarcacions del Col·legi.
3. En cas d’igualtat en el nombre de vots, tant pel que fa a l’elecció al Deganat com per formar part d’una
Junta de demarcació, es proclamarà guanyadora la persona candidata que tingui major antiguitat en el Col·legi.

Article 56
Acta d’escrutini de les votacions presencials i per correu
1. Una vegada finalitzat l’escrutini, el secretari o secretària de la Mesa elaborarà l’acta de l’escrutini on
s’indicaran les incidències de la jornada, si n’hi havia.
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2. L’acta haurà de ser signada per tots els membres de la Mesa i pels interventors.
3. Les persones candidates i les persones interventores podran fer constar en l’acta de l’escrutini qualsevol
observació en relació amb el desenvolupament de les eleccions que considerin oportuna.
4. La Presidència de la Mesa farà públic el resultat i enviarà l’acta, en el termini màxim de vint-i-quatre hores,
a la Junta Electoral Central.

Article 57
Actes d’escrutini de les votacions electròniques
1. El President de la Junta Electoral Central farà públic el resultat, de paraula i amb els mitjans tecnològics de
què es disposi. El Secretari de la Junta Electoral Central elaborarà l’acta de l’escrutini amb el resultat de les
eleccions.
2. Paral·lelament, el secretari de cada una de les meses electorals, elaborarà una acta on s’hi indicaran les
incidències de la jornada, si n’hi havia, així com qualsevol observació en relació amb el desenvolupament de les
eleccions que considerin oportuna. L’acta haurà de ser signada per tots els membres de la Mesa i pels
interventors, i s’enviarà a la Junta Electoral Central en un termini màxim de vint-i-quatre hores.

Article 58
Proclamació de càrrecs electes
1. La Junta Electoral Central, un cop rebudes les actes de les distintes meses electorals resoldrà, amb caràcter
definitiu, totes les reclamacions dels interventors i altres incidències que s’haguessin fet constar en les actes
d’escrutini, i proclamarà el degà o la degana elegit/da, i en relació amb cada una de les demarcacions,
proclamarà els membres que integraran les noves juntes de demarcació.
2. Seguidament, la Junta Electoral Central publicarà els resultats i el secretari o la secretària de la Junta
Electoral Central elaborarà l’acta corresponent.

Article 59
Recursos
Les persones candidates podran interposar recurs contra l’acta d’escrutini i/o l’acta de proclamació de persones
candidates electes d’acord amb el que estableixen els Estatuts del Col·legi i el present Reglament.

Títol V
Presa de possessió

Article 60
Termini
Tots els càrrecs proclamats electes hauran de prendre possessió en el termini de 15 dies des de la seva
proclamació i, simultàniament i automàticament, prendran possessió del càrrec corresponent en la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableix l’article 35 d’aquest Reglament i amb el que disposen els articles del
capítol 2n del títol IV dels Estatuts del Col·legi.

Article 61
Procediment
1. Entre el dia de les votacions i la presa de possessió, les persones candidates escollides per formar part de la
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Junta de demarcació hauran de reunir-se per constituir la nova Junta i procedir al repartiment de càrrecs.
2. En cas de votació, es farà servir el criteri de que a cada membre li correspon un vot.

Article 62
Traspàs de poders
El degà o la degana sortint i els membres de la Junta sortint, donaran possessió dels seus càrrecs a les
persones candidates electes.

Títol VI
Reclamacions en matèria electoral

Article 63
Règim de recursos
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 en el termini d’un mes 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 (un mes des de la seva interposició) 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 en el termini previst en la normativa vigent
aplicable en matèria de jurisdicció contenciosa administrativa.
2. En tot allò no previst en aquest Reglament, s’aplicarà la normativa vigent en matèria de procediment
administratiu.

Disposició final única
Aquesta modificació del Reglament entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

(14.028.052)
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