
COL·LEGI OFICIAL / ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE 

CATALUNYA. 

 

PROCEDIMENT I CALENDARI PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES 

ELECCIONS, A CELEBRAR ELS DIES 15 I 16 DE DESEMBRE DE 2022, 

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2022. 

 

 

DATA PROCEDIMENT 

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

procediment de les eleccions. 

Des del Col·legi s’habilitaran els mitjans necessaris per tal que 

la votació es faci per vot telemàtic, emprant mitjans 

d'identificació i encriptació estandarditzats i segurs, i amb 

garanties de validació certificades per AENOR, i certificats de 

votació signats electrònicament, o altres amb garanties de 

similar abast. 

 

Així mateix, es facilitaran els mitjans d'informació i demostració 

necessaris per tal que ningú, per raó d'edat o de dificultats 

tècniques, es vegi privat del dret de vot. 

 

A més, també hi haurà la modalitat de vot per correu postal. Els 

col·legiats que vulguin emetre el seu vot per correu postal, 

hauran de sol·licitar-ho de forma personalitzada, dins del 

termini que s’estableixi a aquest efecte, i se’ls lliurarà la 

documentació oficial per votar de forma anticipada. 

6 octubre Difusió del procediment i calendari als col·legiats via e-mail i/o 

finestreta única de la web, indicant els càrrecs a elegir al 

novembre. (També aprofitar per fer la convocatòria de reunió 

de les demarcacions). 

17 octubre - 

28 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 dels 

dies 15 i 16 de desembre, junt amb el membre de la Junta de 

Govern del Col·legi no candidat. 

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

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

seu del Col·legi a Barcelona. 

8 novembre Proclamació de candidats per la Junta de Govern. 

10 novembre Comunicació als col·legiats dels candidats proclamats, via mail 

i/o finestreta única de la web.  

Aprofitar per recordar les modalitats de votació i obrir termini 

per sol·licitar vot per correu postal. 

11 novembre - 

24  novembre 

Període per sol·licitar el vot per correu postal. 

23 novembre Termini màxim per als candidats per a entregar les 

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

(S’entregarà en format digital, signat, la documentació que 

volen que s’enviï als col·legiats) 

25 novembre Difusió dels programes dels candidats a tots els col·legiats via 

mail i/o mitjançant la web del col·legi. 

La difusió dels programes dels candidats es realitzarà de forma 

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

gratuïta. 

A més, els candidats podran disposar de la plataforma de 

videoconferències del Col·legi, per a organitzar una sessió per 

candidat, amb una durada de com a màxim 2 hores, i adaptant-

se a la disponibilitat del Col·legi. 

(Els candidats, evidentment, poden realitzar altres fórmules de 

difusió dels seus programes, però sense la participació del 

Col·legi) 

15-16 desembre Eleccions als càrrecs de Junta de Govern/Junta Directiva. 

MESA ELECTORAL 

- La mesa es constituirà de forma virtual amb les credencials i 

accessos oportuns a la plataforma telemàtica a les 09:00 



hores del dia 15 de desembre 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.  

TIPUS DE VOT 

- La votació és podrà realitzar: 

- vot telemàtic: on-line de les 9:00h del dia 15 de 

desembre fins a les 18:00 hores del dia 16 de 

desembre. Els censats rebran, en el correu electrònic 

que figura en la seva fitxa col·legial, un missatge 

d'invitació al vot amb un vincle, personalitzat i encriptat, 

a partir del qual s’accedeix directament al sistema de 

votació, on podran veure les opcions a elegir per cada 

càrrec, i les indicacions per votar. 

S’enviaran els següents e-mails: 

- un pels càrrecs que seran elegits per votació de la 

totalitat dels col·legiats. (Degà/ Vicedegà/ Secretari). 

- Un altre, pels càrrecs territorials que seran elegits per 

votació dels col·legiats residents en la demarcació 

corresponent. (Delegat territorial). 

Si la votació requereix de validació mitjançant enviament 

d'un codi per sms, s'envia per aquest mitjà el codi de 

confirmació al telèfon mòbil que figura en el perfil 

col·legial del votant. Un cop introduït i comprovat aquest 

codi, es procedeix a la gravació del vot a l'urna 

electrònica. 

El sistema generarà un certificat de votació, que es pot 

mostrar per pantalla i descarregar-lo. A més, s'envia a 

l'adreça de correu electrònic de l'usuari registrat en el 

cens, un e-mail amb la comunicació del vot realitzat. 

- vot per correu postal: La persona col·legiada 



interessada en aquesta modalitat, haurà de sol·licitar-ho 

prèviament i de manera formal a la secretaria tècnica del 

Col·legi, entre el 11 i el 24 de novembre, per tal de 

tramitar-li l’enviament dels sobres per a la votació, que 

hauran de retornar amb els sobres signats, a la seu del 

Col·legi a Barcelona abans de les 12h del dia 16 de 

desembre, per correu postal i/o altres mitjans. 

RECOMPTE DE VOTS 

- A les 18:00 hores es reunirà la mesa electoral a la seu del 

Col·legi de Barcelona o en forma i lloc que decideixi la Junta 

de Govern.  

- En acabar la votació, segons l’hora indicada, es tancarà la 

plataforma telemàtica, perquè no es puguin emetre nous 

vots telemàtics. Tot seguit, es procedirà a l’escrutini dels 

vots per correu que s’hagin rebut i registrat al Col·legi 

segons l’indicat anteriorment, es comprovaran que estan en 

el cens i que no han votat telemàticament, i en cas de 

haver-ho fet, prevaldrà el vot telemàtic al vot per correu 

postal.  A continuació es procedirà al recompte dels vots per 

correu postal. El resultat total del vot per correu, s’introduirà 

a la plataforma telemàtica. El sistema verificarà l'escrutini i 

emetrà un certificat de resultats en PDF signat 

electrònicament, i dotat d'un CSV que permet la verificació 

en línia. 

 

A partir de les 19:00 hores es realitzarà el nomenament dels 

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

 

 


