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ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS 

AGRÒNOMS DE CATALUNYA 
 
 
 
 

CAPÍTOL VI. RÈGIM ELECTORAL  
 
 
Article 34.- Sistema electiu i duració dels càrrecs 
 
1. Els membres de la Junta de Govern seran escollits per la Junta General, 
mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret de tots els Col·legiats, sense 
perjudici d’allò previst als apartats següents.  
 
2. El Degà, Vicedegà, Secretari, Tresorer i els Vocals Funcionals seran de lliure 
elecció per votació de la totalitat dels Col·legiats.  
 
3. En l’elecció dels Delegats Territorials i dels Vocals Territorials participaran 
exclusivament els Col·legiats residents en llur demarcació.  
 
4. El mandat dels membres de la Junta de Govern serà de quatre anys. L’exercici 
d’un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es 
puguin produir, a dotze anys consecutius.  
 
5. Cada dos anys es renovarà parcialment la Junta, de forma alternativa (per una 
banda, el Degà, el Vicedegà, el Secretari i els Delegats Territorials i, per una altra, 
el Tresorer i els Vocals).  
 
6. Les vacants que es produeixin a la Junta de Govern seran cobertes de 
manera reglamentària, mentrestant la Junta de Govern podrà designar els 
Col·legiats que hagin de substituir temporalment els cessants fins que es celebrin 
les eleccions dels càrrec substituïts. 
 
 
Article 35.- Condicions per ser elegit 
 
1. Tots els Col·legiats podran ser elegits per cobrir els càrrecs de la Junta de 
Govern, sense perjudici d’allò previst als apartats següents.  
 
2. Per a tots els càrrecs caldrà estar al corrent de les seves obligacions amb el 
Col·legi i no estar sotmès a prohibició o incapacitat legal o estatutària. 
 
3. Ultra això, per al càrrec de Degà, caldrà haver pertangut al Col·legi com a 
mínim els quatre darrers anys, i per als altres càrrecs almenys els dos darrers 
anys. 
 
4. Els Delegats Territorials i els Vocals Territorials tindran el seu domicili a la 
demarcació corresponent.  
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5. A fi de fomentar la formació de llistes de candidats, el candidat a Degà 
procurarà proposar un candidat a vicedegà i un a secretari, per presentar-se 
conjuntament a l’elecció de càrrecs de la Junta de Govern, tot i que sempre seran 
elegits directament.  
 
6. En cas de que es formin llistes, es procurarà que el nombre de dones en cada 
llista guardi relació amb la proporció de dones col·legiades.  
 
 
Article 36.- Convocatòria  
 
1. Per acord de la Junta de Govern, el Secretari adreçarà una circular a tots 
els Col·legiats, tot informant-los dels càrrecs que han de ser coberts, concedint, 
com a mínim, un termini de vint-i-cinc dies naturals per a la presentació de 
candidats, a partir del dia següent al de la notificació. 
 
2. Qualsevol Col·legiat que reuneixi les condicions d'elegibilitat establertes a l'article 
35 podrà presentar per escrit la seva candidatura als càrrecs de Degà, 
Vicedegà, Secretari, Tresorer, Vocal o Delegat Territorial, i serà admesa a 
la seu del Col·legi sempre que sigui proposat pel nombre de Col·legiats que 
després s'indica, manifestant expressament la seva acceptació del càrrec en el cas 
de ser elegit. 
 
3. Per a l'admissió de la candidatura de Degà, cal haver estat proposat per un 
nombre no inferior a 20 Col·legiats. Per a l'admissió de la candidatura de Vicedegà, 
Secretari i Tresorer cal haver estat proposat per 10 Col·legiats com a mínim. Per a 
l'admissió de les candidatures de Vocal Funcional cal haver estat proposat 
per 5 Col·legiats i per la candidatura de Vocal Territorial i Delegat Territorial 
serà suficient haver estat proposat per cinc Col·legiats que resideixin a la 
demarcació corresponent. 
 
 
Article 37.- Proclamació de candidats 
 
1. El dia i l'hora determinats, la Junta de Govern es reunirà i aprovarà la llista de 
candidats que reuneixin les condicions d'elegibilitat, la qual serà enviada a tots els 
Col·legiats amb l'anunci de la data de la votació, que no serà abans de 
transcorreguts quinze dies hàbils des de la proclamació de candidats. 
 
2. La propaganda electoral es podrà iniciar un cop proclamats els 
candidats. La difusió dels programes dels candidats es realitzarà de forma 
agrupada, única i en la mateixa data, des del Col·legi, de forma gratuïta.  
 
3. La propaganda electoral es suspendrà vint-i-quatre hores abans del dia 
assenyalat per a la votació. 
 
 
Article 38.- Desenvolupament de la votació 
 
1. El dia anunciat per a la votació es constituirà la Mesa electoral formada com a 
mínim per tres Col·legiats que no siguin candidats, i designats per la Junta de 
Govern, dels quals almenys un haurà de ser membre, llevat que tots fossin 
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candidats. Presidirà la Mesa el membre de la Junta, i si de cas hi manca, el 
Col·legiat més antic entre els designats. 
 
2. Cada candidat podrà designar un representant a la Mesa per tal de 
presenciar les operacions electorals i formular, si s'escau, les observacions i 
reclamacions pertinents. 
 
3. Els Col·legiats podran votar personalment prèvia identificació, lliurant les 
paperetes a la Mesa, a fi de que, en la seva presència, siguin introduïdes a l’urna 
prevista a aquest efecte. 
 
4. Aquells que no dipositin llur vot personalment, podran enviar-lo anticipadament 
per correu a la Secretaria del Col·legi en un sobre tancat dins d’un altre sobre, i 
haurà de constar-hi clarament en una solapa adherida al sobre interior el nom i la 
signatura del votant, així com la intenció de que aquell sobre serveixi de vot. La 
solapa es traurà en el moment de dipositar el sobre a la urna dels vots. Tots els 
sobres de la votació seran segellats amb el segell d'entrada de registre del 
Col·legi i ressenyats en el llibre corresponent. Perd la validesa el que no reuneixi 
aquest requisit. 
 
5. Quan el Col·legi tingui els mitjans necessaris, la votació es podrà fer per vot 
telemàtic.  
 
 
Article 39.- Escrutini i presa de possessió 
 
1. Un cop finalitzat el període de votació, es durà a terme l’escrutini davant 
la Mesa electoral i amb la presència, en el seu cas, dels representants dels 
candidats, de manera que els elegits puguin ser proclamats en Junta General 
Ordinària.  
 
2. Seran nuls tots aquells vots que recaiguin en persones que no figurin a les 
candidatures aprovades, així com les paperetes que continguin frases 
o expressions diferents dels noms i càrrecs dels candidats proposats. 
 
3. El desenvolupament de la votació i el resultat de l'escrutini figuraran a 
l'Acta corresponent. 
 
4. Els Col·legiats que hagin resultat elegits prendran possessió del càrrec en la 
reunió de la Junta de Govern següent a la seva proclamació. Els cessants hauran 
de continuar en funcions fins aquest dia. 
 
 
   
 
 


