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 Amb motiu de l’acord pres per la Junta de Govern en sessió celebrada el proppassat 5 d’octubre, es 

convoca a tots els col·legiats a les preceptives eleccions per a la renovació de càrrecs de la Junta, per 

cessament estatutari dels següents: 

  Degà..................................................... ..... Josep Maria Rofes i Sans 

  Vice-degà................................................. Ignasi Grau i Roca 

  Secretari …………………………............ Pau Oromí Martí. 
  Delegat de Barcelona.............................. Miquel Pujol Palol 

Delegat de Lleida.................................... Carles Estarán i Justribó 

  Delegat de Tarragona..……………....... Joan Ramon Gispert Folch 

Delegat de Girona..………………......... Josep Maria Dilmé Ferrer 
 

Les  normes  estatutàries  reguladores  de  les  eleccions,  s’exposen  tot  seguit: 

- El degà, vice-degà i secretari seran de lliure elecció per votació de la totalitat dels associats.  

- En l’elecció dels delegats territorials intervindran exclusivament els associats residents a la seva demarcació. 

 

Condicions per a ésser elegit. 

-Serà condició necessària, estar al corrent de les obligacions amb el Col·legi, i no estar incurs en prohibició o 

incapacitat legal o estatutària. 

-Així mateix, s’haurà de portar pertanyent al Col·legi  un mínim dels dos darrers anys. Per al càrrec de degà, 

caldrà haver pertangut al Col·legi com a mínim els quatre darrers anys. 

-Els delegats territorials, residiran a la corresponent demarcació. 

-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.  

- 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. 

 

Admissió de candidats. 

Qualsevol col·legiat que reuneixi les condicions d’elegibilitat abans esmentades, podrà presentar per escrit la  

seva candidatura i serà admesa a la seu del Col·legi sempre que sigui proposat  pel mínim nombre de col·legiats 

que després s’indica, fent expressa manifestació de la seva acceptació del càrrec, en el cas d’ésser  elegit. 

 

Per a degà............................................. 20 firmes 

   Per a vicedegà i secretari ..................... 10 firmes 

   Per a delegat ........................................     5 firmes 

 

Advertint  que  per  a  delegat,  tots  els  proponents  han  de  residir  a  la demarcació o província corresponent. 

Per tal de facilitar el contacte entre els col·legiats i concentrar les seves propostes, cada delegat podrà convocar 

oportunament una reunió amb aquesta finalitat. 

Naturalment, són  perfectament  vàlides  les  cartes  de  col·legiats  proposant  candidats. 

 

Proclamació de candidats. 

Les propostes de candidats seran admeses a la seu del Col·legi fins a les dotze hores del dia 6 de novembre. El 

mateix dia 6 de novembre, la Junta de Govern procedirà a l’aprovació de la relació de candidats que reuneixin 

les condicions d’elegibilitat. Aquesta relació serà tramesa a tots els col·legiats, anunciant la data en que tindrà 

lloc la votació (es preveu per al pròxim 15 de desembre). 

 

P.D.S’adjunta fotocopia dels estatuts i el     

procediment i calendari de les eleccions    EL SECRETARI 
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