
COL.LEGI OFICIAL / ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE 

CATALUNYA. 

 

PROCEDIMENT I CALENDARI PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES 

ELECCIONS, A CELEBRAR EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2012, APROVAT 

EN JUNTA DE GOVERN DEL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2012. 

 

 

DATA PROCEDIMENT 

2 octubre Aprovació per la Junta de Govern del calendari i del 

procediment de les eleccions 

4 octubre Difusió del procediment i calendari als col·legiats via mail i/o 

correu postal, indicant els càrrecs a elegir al desembre. 

(També aprofitar per fer la convocatòria de reunió de les 

demarcacions) 

18 ó 19 

d’octubre 

Reunió dels col·legiats en cada una de les demarcacions 

de Catalunya. S’aprofitarà per a designar un col·legiat de 

cada demarcació per a constituir una comissió de 

seguiment de les eleccions, i que també formarà part de la 

mesa electoral del dia 15 de desembre, junt amb el membre 

de la Junta de Govern del Col·legi no candidat. 

25 octubre Confirmació de la mesa de seguiment de les eleccions. 

6 novembre A les 12 h. Termini màxim de presentació de candidatures a 

la seu del Col·legi a Barcelona. 

6 novembre Proclamació de candidats per la Junta de Govern. 

8 novembre Comunicació als col·legiats dels candidats proclamats, via 

mail i/o correu postal.  

14 novembre Termini màxim per als candidats per a entregar les 

comunicacions/programa electoral a la seu del Col·legi. 

(S’entregarà en format digital, i en format paper, signat, la 

documentació que volen que s’enviï als col·legiats) 

19 novembre Difusió dels programes dels candidats a tots els col·legiats 

via mail i/o mitjançant la web del col·legi, i enviament dels 



sobres per a la votació per correu, si s’escau. 

La difusió dels programes dels candidats es realitzarà de 

forma agrupada, única, i en la mateixa data des del col·legi, 

de forma gratuïta. 

(Els candidats, evidentment, poden realitzar altres fórmules 

de difusió dels seus programes, però sense la participació 

del Col·legi) 

15 desembre Eleccions als càrrecs de Junta de Govern/Junta Directiva. 

- La mesa es constituirà a les 10 hores i estarà 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 

candidats. Presidirà la Mesa el membre de la Junta, i si 

de cas hi manca, el Col•legiat més antic entre els 

designats.  

- La votació és podrà realitzar: 

- personalment des de les 10:15 fins a les 13:00 hores 

del dia 18 de desembre al lloc triat per a la Junta 

General. 

- vot per correu, amb els sobres signats. 

- Amb els sobres signats, tramesos directament a la 

seu del col·legi, personalment o mitjançant un altre 

col·legiat. 

- A les 13:00 hores es procedirà al recompte de vots. 

- A les 14:00 hores es realitzarà el nomenament dels 

membres electes, com a darrer punt de la junta general. 

  

 

 

 

 


