Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya

MARC ELENA SOLER, Secretari de la Junta de Govern del COL·LEGI DE PUBLICITÀRIES I
PUBLICITARIS I RELACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA
CERTIFICO:
I,Que el dia 5 de febrer de 2019, es va constituir la Junta de Govern en sessió
ordinària, degudament convocada i vàlidament constituïda d’acord amb el que disposa
l’article 37 dels Estatus vigents inscrits en el Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució JUS/2078/2012, de 28 de setembre,
publicada al DOGC número 6234 de 17 d’octubre de 2012.
II,Que, entre els acords que es van adoptar per unanimitat, es van acordar els
següents acords que transcrivim:
2.1,-

Aprovar, si s’escau, la convocatòria de les eleccions pel dijous, 11
d’abril de 2019

D’acord amb el que disposa l’article 56.1 dels Estatuts col·legials, la Junta de Govern
del Col·legi acorda per unanimitat dels presents convocar les eleccions per a proveir els
càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana de publicitat, vicedegà/ana de relacions públiques,
secretari/ària, tresorer/a i entre 4 i 9 vocals del Col·legi pel dijous, 11 d’abril de 2019.
Les eleccions tindran lloc a la seu col·legial entre les 08:00 hores i les 20:00 hores.
2.2,-

Aprovar el procediment electoral a seguir de conformitat amb el que
disposen els Estatuts

D’acord amb el que disposa l’article 58.1 dels Estatuts vigents, la Junta de Govern
aprova per unanimitat el procediment electoral que ha de regir el present procés. En
aquest sentit, el procediment de votació, escrutini i proclamació és el fixat en el Capítol
Sisè dels Estatuts que transcrivim i acompanyem com Annex al present acord.
En relació amb els terminis fixats en el procediment electoral, els Estatuts del Col·legi
indiquen que els terminis s’entendran transcorreguts per dies “hàbils”. D’acord amb
l’article 48.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’entén per dies
hàbils tots els dies hàbils a excepció dels diumenges i els dies declarats festius.
Tenint en compte que el Col·legi roman tancat els dissabtes, la Junta de Govern ha
acordat declarar inhàbils els dissabtes als sols efectes d’aquest procés electoral. Així
doncs, en aquest procés electoral s’entén per dies hàbils els dies compresos entre
dilluns i divendres, ambdós inclosos, que no hagin estat declarats festius.
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2.3,-

Aprovar, si s’escau, el calendari electoral

S’informa que d’acord amb el que estableix l’article 58.1 dels Estatuts, s’ha d’aprovar
un calendari electoral que fixi els terminis que s’han de seguir en el procediment
electoral. Es proposa el calendari electoral que s’acompanya en l’Annex al present
acord, i que transcrivim, que és aprovat per unanimitat dels assistents.

Data

Dimarts, 5 de
febrer de 2019

Dilluns, 11 de
febrer de 2019

Divendres, 22 de
febrer de 2019

Actuació
Càrrecs sotmesos a elecció: Degà/ana, vicedegà/ana de publicitat, vicedegà/ana de relacions
públiques, secretari/ària, tresorer/a i entre 4 i 9 vocals.
Adopció de l’acord de la Junta de Govern per la qual s'acorda aprovar la Convocatòria d'eleccions
per a proveir els càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana de publicitat, vicedegà/ana de relacions
públiques, secretari/ària, tresorer/a i entre 4 i 9 vocals. La Convocatòria ha d'especificar la data,
hora i lloc de les eleccions, el calendari electoral, i el procediment de votació, escrutini i
proclamació, així com els recursos que s'escaiguin. En aquest acord s'ha d'indicar que si bé els
estatuts parlen de dies hàbils, i d'acord amb el dret administratiu s'entenen per dies hàbils tots
els dies menys els diumenges i festius, atenent a la realitat del Col·legi que només obre de dilluns
a divendres, s'entendrà per dies hàbils als efectes d'aquest procés electoral, els dies compresos
entre dilluns i divendres ambdós inclosos.
Adopció de l'acord de la Junta de Govern on es nomenen els membres de la Mesa Electoral:
President/a, secretari/ària i tres vocals; i un suplent per a cada un dels cinc càrrecs. Cal estar a les
limitacions fixades en l'article 62 dels Estatuts. L'elecció d'aquests càrrecs es realitzarà per atzar
mitjançant la combinació de les tres darreres xifres del número del sorteig de l'ONCE del dia 5 de
febrer de 2019, que determinarà el número de col·legiat del president/a, secretari/a i els tres
vocals i els cinc suplents seguint de forma ascendent la numeració col·legial. L'acord es notificarà
a les persones escollides. Per al cas que hi hagi impedients de les persones escollides, es seguirà
l'ordre de col·legiats fixat pel sorteig per tal de poder escollir els nous membres. La Junta ho
notificarà a les persones escollides, i aquestes tindran un termini de cinc dies hàbils per al·legar
un impedient previst en l'article 62.7. La Junta de Govern resoldrà les al·legacions en un termini
de tres dies hàbils.
Publicació a la pàgina web del Col·legi i al taulell d'anuncis del Col·legi: de (1) l'acord de la
convocatòria, (2) el calendari electoral i (3) el procediment electoral. Aquesta informació es
comunica a totes les persones col·legiades a través de correu electrònic, excepte aquelles
persones que hagin sol·licitat expressament rebre comunicacions per correu ordinari.
Publicació de la llista definitiva dels col·legiats electors en el tauler d'anuncis del Col·legi que
haurà d'estar disponible fins al final del procés electoral. Són electors la totalitat de persones
col·legiades que no estiguin suspenses de drets col·legials per acord ferm adoptat amb
anterioritat a la data de la convocatòria.
Inici del termini per demanar el certificat per votar per correu de forma efectiva, d'acord amb el
que disposa l'article 64 dels Estatuts.
Final del termini de 10 dies hàbils (entenem per dies hàbils els dies en què el Col·legi està obert)
per a formular reclamacions sobre la llista de col·legiats electors.
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Divendres, 1 de
març de 2019

Termini màxim de cinc dies hàbils perquè la Junta resolgui les possibles reclamacions sobre la
llista de col·legiats electors. En el cas que les reclamacions es formulessin per correu
administratiu, el termini de cinc dies hàbils que tindria la Junta de Govern per a resoldre-les
finalitzaria a comptar des de la data fefaent de recepció de l'escrit. Contra l'acord de la Junta de
Govern hi caben els recursos previstos en l'article 70 dels Estatuts.
Publicació de la llista definitiva de col·legiats electors al taulell d'anuncis amb aquells canvis que
siguin conseqüència d'haver estimat alguna o totes les reclamacions plantejades.

Divendres, 1 de
març de 2019

Finalitza el termini per presentar candidatures completes i tancades, on haurà de constar el
nom i càrrec al qual opta cadascun dels membres de la candidatura, així com el nom de tres
persones suplents, i cada candidat haurà d'expressar per escrit la voluntat de formar part de la
candidatura. Cal participació proporcional d'homes i dones.
Per ser candidat caldrà tenir complir els següents requisits: (a) no estar suspès dels drets
col·legials per acord ferm adoptat amb anterioritat a la data de la convocatòria; (b) un mínim
d'un any d'antiguitat en la col·legiació (no s'entén continuada), (c) que no existeixi en el seu
expedient personal cap nota de sanció disciplinària col·legial. Per al cas de degà/na, a més a més
s'exigeix que (1) acrediti un mínim de cinc anys d'exercici professional o de dedicació a la
professió, i (2) que es trobi en la condició d'exercent.
La candidatura ha de comptar amb l'aval d'un mínim de 25 persones col·legiades, identificades
amb el nom i cognoms, número de col·legiat i signatura de la persona que dóna suport exprés.
Caldrà demostrar que en cap cas, tant entre les persones candidates com entre les persones
avaladores no hi hagi més d’un 10% de persones vinculades professionalment a la mateixa
empresa.

Divendres, 22 de
març de 2019

Després de revisar que els candidats compleixen els requisits fixats pels Estatuts, la Junta
proclama candidatures mitjançant la publicació d'aquestes i dels candidats proclamats a la
pàgina web i al taulell d'anuncis, i s'obre formalment el període electoral.
La Junta comunicarà als col·legiats/des les candidatures proclamades mitjançant correu
electrònic.
Notificació als candidats proclamats.
Els candidats proclamats que no tinguin opositors quedaran elegits, sense necessitat d'haver de
realitzar el procés electoral.
El Col·legi prepararà paperetes de les diferents candidatures, així com les paperetes del vot en
blanc, i seran les úniques paperetes vàlides.

Dissabte, 23 de
març de 2019

Notificació de l'acord motivat als candidats que han estat exclosos.

Dissabte, 23 de
març de 2019

Inici de la campanya electoral que durarà fins el dia 10 d’abril de 2019.

(en funció de la
data de
notificació)

48 hores després d'ésser notificat de l'acord d'exclusió fineix el termini per a presentar recurs
contra la resolució d'exclusió del candidat.

(en funció de la
data de recepció)

48 hores després de l'entrada del recurs interposat contra l'acord d'exclusió del candidat finalitza
el termini que té la Junta de Govern per a resoldre els recursos contra l'exclusió dels candidats.
Com que diumenge és inhàbil, es trasllada al següent dia hàbil que és dilluns. Contra l'acord de la
Junta de Govern hi caben els recursos previstos en l'article 70 dels Estatuts.
Publicació de la llista definitiva de candidatures proclamades, si s'estima algun dels recursos.
Si després d'estimar/desestimar els recursos queda una única candidatura, aquesta és elegida
automàticament, sense necessitat d'haver de realitzar el procés electoral.
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Dimecres, 27 de
març de 2019

Divendres 29 de
març de 2019

Finalitza el termini perquè qualsevol persona col·legiada impugni les candidatures, ja sigui en la
seva totalitat o un dels membres. La impugnació ha d'estar motivada, l'han de signar un mínim
de tres persones col·legiades exercents i s'ha de presentar al Col·legi dirigida a la Junta de
Govern.
La Junta de Govern ha de decidir, si hi ha impugnacions, si les pren en consideració o les
descarta. L'acord ha de ser motivat. La presa en consideració suposarà la supressió de la persona
o persones afectades de la llista corresponent. L'acord s'ha de notificar a les persones
impugnants i a les persones candidates afectades.

Divendres, 29 de
març de 2019

Finalitza el termini perquè les persones col·legiades que desitgin emetre el seu vot per correu,
sol·licitin a la Secretaria del Col·legi la certificació que acrediti que estan inclosos en el cens
electoral.

Dijous 11 d’abril
de 2019

Dia d'eleccions a la seu del Col·legi
La votació és lliure i secreta.
Es constitueix la Mesa Electoral en el local i hora de la convocatòria. Hi pot assistir un interventor
per candidatura. Per al cas en que el dia de les eleccions no hi hagués la persona titular de la
Mesa Electoral, ni el seu substitut, i no hi hagués altres substituts que puguin substituir el
membre de la mesa que és absent, aleshores es permetrà al personal administratiu del Col·legi
ocupar els càrrecs de la Mesa Electoral
Horari de votació: 08:00 h a 20:00h.
Finalitzada la votació, s'introdueixen les paperetes del vot per correu i se'n fa l'escrutini (vots
vàlids), que serà públic.
El secretari/ària de la Mesa aixecarà acta de la votació i de les seves incidències, la qual haurà
d'ésser signada per tots els membres de la Mesa i pels interventors, si n'hi havia, els quals
tindran dret a fer constar les seves queixes. La Presidència de la Mesa anuncia el resultat.
Quan s’anuncia el resultat, s'obre el termini d’impugnacions del resultat electoral.
Si no s’han produït queixes ni incidències, els candidats elegits quedaran proclamats en el
moment d’anunciar-se el resultat.

Divendres 12
Finalitza el termini per impugnar el resultat electoral (24h) davant de la Mesa Electoral
d’abril de 2019
Dissabte 13 d’abril En el cas en que s’hagin efectuat reclamacions dels interventors, queixes i altres incidències, la
de 2019
Junta de Govern les resoldrà en 24 hores i proclamarà els candidats escollits.
(en funció data de La nova Junta de Govern haurà de prendre possessió en el termini màxim d'UN MES des de la
proclamació)
seva proclamació.
Termini per comunicar la composició de la Junta al Departament de Justícia (5 dies hàbils des de
(en funció data de la constitució de la nova Junta de Govern).
constitució)
Termini per comunicar la composició de la Junta a tots els col·legiats (5 dies hàbils des de la
constitució de la nova Junta de Govern).
Contra les resolucions de la Junta de Govern en matèria electoral, qualsevol persona col·legiada
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern, la resolució de la qual
esgotarà la via corporativa, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu.
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D’altra banda, d’acord amb el que disposa l’article 58.2 dels Estatuts, s’acorda per
unanimitat donar publicitat a l’acord de convocatòria de les eleccions, al calendari
electoral i al procediment de votació, escrutini i proclamació, i a la normativa
reguladora del procediment electoral prevista en els Estatuts col·legials, mitjançant la
seva publicació al Taulell d’anuncis del Col·legi i a la pàgina web del Col·legi
(http://www.colpublirp.com).
En darrer lloc, també s’acorda comunicar a totes les persones col·legiades la
convocatòria de les eleccions, establint un enllaç que permeti accedir a tota la
documentació del procés electoral que es trobarà publicada a la pàgina web (acord de
convocatòria, calendari electoral i procediment electoral, extracte de la normativa
electoral). La comunicació es realitzarà mitjançant correu electrònic, excepte en
aquells casos en què les persones col·legiades hagin sol·licitat expressament rebre les
comunicacions per correu ordinari.
2.4,-

Nomenar, si s’escau, els membres de la Mesa Electoral: President/a,
secretari/ària, tres vocals i cinc suplents

S’informa que d’acord amb el que disposa l’article 62.1 dels Estatuts col·legials, la
Junta de Govern ha de nomenar els membres de la Mesa Electoral que estarà formada
per un president/a, un secretari/ària i tres vocals; i cinc suplents. Només hi haurà una
única Mesa Electoral situada a la seu del Col·legi al Carrer València, número 227, 1er 1a
de Barcelona.
El càrrec de president/a i de secretari/ària poden ésser ocupats per membres de la
Junta de Govern sortint que no es presentin a la reelecció. D’altra banda, els tres
càrrecs de vocal i els cinc de suplents seran triats d’un sorteig entre tots els membres
col·legiats, sempre que no es presentin a les eleccions com a candidats o candidates.
Es proposa als membres de la Junta de Govern del Col·legi que no optin a la reelecció,
si tenen interès en formar part de la Mesa Electoral ocupant els càrrecs de president/a
i secretari/ària. En aquest sentit, no hi ha candidats/es per aquests càrrecs.
Així doncs l’elecció dels membres de la Mesa Electoral, d’acord amb el que preveu
l’article 62.3 dels Estatuts, es realitzarà per atzar mitjançant la combinació de les tres
darreres xifres del número del sorteig de l'ONCE del dia 5 de febrer de 2019. El número
guanyador del sorteig del dia 5 de febrer de 2019 determinarà el número de col·legiat
al qual li correspon el càrrec de president; i de forma successiva s'escolliran els altres
càrrecs: secretari/ària, tres vocals i els cinc suplents seguint la numeració col·legial en
ordre ascendent.
Conseqüentment, la Junta de Govern acorda per unanimitat seguir aquest procés per a
elegir els membres de la Mesa Electoral.
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S’acorda que es notificarà al president/a, al Secretari/ària, als tres vocals i als cinc
suplents que han estat escollits per a formar part de la Mesa Electoral, advertint-los
que poden al·legar qualsevol dels impediments previstos en l’article 62.7 dels Estatuts.

2.5,-

Aprovar, si s’escau, la llista definitiva dels col·legiats electors i la seva
publicació al taulell d’anuncis

D’acord amb el que preveu l’article 56.2 dels Estatuts, la Junta de Govern acorda per
unanimitat publicar la llista definitiva de persones col·legiades electores i exposar-la al
taulell d’anuncis de la Secretaria del Col·legi fins a la finalització del procés electoral.

III,Que el mateix dia de la reunió s’ha emès l’acta corresponent, que està signada
per la degana i el secretari.
Perquè així consti, lliuro la present certificació amb el vist i plau de la degana, a
Barcelona el dia 5 de febrer de 2019.

Marc Elena i Soler
Secretari

Rosa Romà i Monfà
Vistiplau de la Degana
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