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ELECCIONS COL·LEGIALS 2018: CALENDARI ELECTORAL1 

 

 

 

24/09/18 (dilluns): Acord de convocatòria d'eleccions per part de la Junta de Govern. 

 

25/09/18 (dimarts): Comunicació de la convocatòria a tots els col•legiats i publicació de l'a-

cord de convocatòria al tauler d'anuncis i al web col•legial. 

 

25/09/18 (dimarts): Publicació de la llista d'electors al web col•legial. Publicació de la  llista 

de les persones col·legiades exercents exmembres de la Junta de Govern que poden ser 

elegides per a constituir la Junta Electoral. 

 

2/10/18 (dimarts), a les 19.00 h: Sorteig per a l'elecció de la Junta Electoral. 

 

Els càrrecs de la Junta Electoral seran obligatoris. Les possibles excuses es presentaran, 

en el seu cas, davant de la Junta de Govern dins de les 24 hores següents a la notificació 

de l'elecció i seran resoltes en el mateix termini. 

 

Els càrrecs de la Junta Electoral són incompatibles amb els de candidat a qualsevol dels 

càrrecs que s'hagin d'elegir. 

 

2/10/18 (dimarts): darrer dia per reclamar contra les llistes d'electors. 

 

5/10/18 (divendres): Constitució de la Junta Electoral. Òrgan al qual correspondrà, a partir 

d'aquell moment, la direcció del procés electoral i haurà de vetllar per la seva puresa. 

 

9/10/18 (dimarts): darrer dia per tal que la Junta Electoral resolgui les reclamacions contra 

les llistes d'electors. 

 

La resolució s’haurà de notificar a cada reclamant dintre dels dos dies següents. 

  

8/11/18 (dijous): Últim dia per presentar candidatures (durant tot el dia, dins de l’horari de 

Secretaria: de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.30 h.).  Aspectes a tenir en compte: 

 

- Les candidatures podran ésser conjuntes per diversos càrrecs, o individuals . Cap persona 

no podrà presentar-se a candidata a més d' un lloc. 

 

- Tots els càrrecs de la Junta de Govern es podran presentar novament pel mateix període 

(4 anys), però no es podran presentar a més de dos mandats (màxim 8 anys) de forma 

consecutiva. 

                                                      
1 Aquest calendari ha estat confeccionat atenent als articles 46 i següents dels vigents Estatuts, que 

regulen "Les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern", i "La Junta Electoral", i de conformitat amb 

l'article 49 que estableix el següent: "Els terminis que es fixen per al procediment electoral es computa-

ran com si es tractés de dies hàbils a efectes processals, llevat que es disposi el contrari en aquests 

Estatuts." 
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8/11/18 (dijous): Últim dia per anunciar l'acord de la Junta Electoral que regularà l'establiment 

de meses electorals i el procediment de votació. 

 

9/11/18 (divendres): Proclamació dels candidats per part de la Junta Electoral. 

 

Acte seguit, publicació dels noms dels candidats proclamats en el tauler d'anuncis i comu-

nicació a les persones interessades. 

 

El mateix dia s’haurà de notificar, en el seu cas, l'exclusió dels candidats no proclamats, 

que haurà de ser motivada. 

 

Les persones proclamades que no tinguin candidatura opositora quedaran elegides i seran 

proclamades electes. 

 

13/11/18 (dimarts): últim dia per presentar recurs contra l'acord d'exclusió davant de la Junta 

Electoral. 

 

15/11/18 (dijous): últim dia per resolució, per part de la Junta Electoral, del recurs contra 

l'acord d'exclusió. 

 

15/11/18 (dijous): durant tot el dia, dins de l'horari de Secretaria: acaba termini per sol·licitar 

certificació acreditativa d'inclusió en el cens electoral, a efectes d'emetre el vot per correu.  

 

29/11/18 (dijous): CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS 

 

- horari i llocs de les votacions: el determinarà la Junta Electoral 

- horari de proclamació dels càrrecs electes: el determinarà la Junta Electoral 

 

25/01/19 (divendres): Presa de possessió dels càrrecs electes amb ocasió dels actes de la 

festa col·legial. 

 

*     *     * 


