
ACORD DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN DEL COMG 

 

Tenim en compte el que preceptua l’article 44 dels actuals Estatuts del COMG, la 

convocatòria d'eleccions per a cobrir els càrrecs de la Junta de Govern l’ha de fer aquesta 

Junta de Govern, amb la deguda publicitat.  

 

La Junta de Govern ha d’assenyalar-ne les condicions, les normes i els terminis per 

celebrar-la. 

 

En consonància amb l’anterior, es procedeix a comunicar l’acord de convocatòria de 

eleccions acordat per la Junta de Govern del COMG en la seva sessió de data 5 d’abril de 

2018. 

 

L’anunci de la convocatòria es farà el DIMARTS, 17 D’ABRIL DE 2018. 

 

TERMINI per a la presentació de candidatures: 30 dies naturals des de la data de l’anunci 

de la convocatòria. 

 

CANDIDATURES  

- El Ple de la Junta de Govern estarà constituït per 10 membres: El president; El 

vicepresident; El secretari; El vicesecretari; El tresorer; Cinc vocals. 

- Les candidatures s’han de presentar per escrit a la Secretaria del Col·legi.  

- Cada candidat ha d’adjuntar a la sol·licitud una declaració de no estar afectat per 

cap prohibició o incompatibilitat legal o estatutària, on es manifesti, si escau, 

l’existència de possibles conflictes d’interessos en relació amb el càrrec al qual 

opta.  

- Cal acreditació d’estar al corrent de pagament de les respectives quotes.  

- Els candidats han de reunir els requisits assenyalats en els articles 23 i 24 i han de 

presentar una candidatura conjunta amb la totalitat dels membres.  

- A les candidatures s’ha de respectar el principi de representació equilibrada entre 

dones i homes.  

- Cap col·legiat pot presentar-se a més d’un càrrec ni formar part de més d’una 

candidatura i les candidatures han de ser subscrites exclusivament pels mateixos 

candidats.  

- Es poden incloure un mínim de tres suplents, a l’objecte de substituir fins a la data 

de l’elecció els membres titulars de la candidatura que causin baixa. En cas de 

produir-se la baixa, s’ha d’escollir el suplent que correspon per ordre de llista.  

 



LA JUNTA ELECTORAL  

Constitució de la Junta Electoral: 

Es va celebrar el sorteig en data 5 d’abril de 2018. 

 

La composició de la Junta Electoral serà la següent: 

 

MEMBRES TITULARS: (5) 

MEMBRES SUPLENTS: (5) 

 

DATA DE FINALITZACIÓ DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 17 DE MAIG DE 

2018 (20:00 HORES) 

 

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES: 18 DE MAIG DE 2018. 

 

Si es presenta una sola candidatura (o es proclamada vàlidament una sola candidatura) 

aquesta serà elegida com a guanyadora.  

 

INICI DE LA CAMPANYA ELECTORAL: 

- El primer dilluns immediatament després de la proclamació de les candidatures:  

 

21 DE MAIG DE 2018. 

- La campanya electoral té una durada de quatre (4) setmanes.  

 

DATA DE LES ELECCIONS: 19, 20 i 21 DE JUNY. 

 

VOTACIONS: 

L’emissió del vot es farà mitjançant vot telemàtic. 

 

La votació electrònica es farà de manera remota i presencial.  

En la primera (remota) l’emissió de vots té lloc des de qualsevol ordinador connectat a la 

xarxa.  

En la segona (presencial) té lloc igual que la primera, però els ordinadors per a l’emissió del 

vot estan situats a la seu social. 

 

VOTACIÓ REMOTA: S’estableix el PERÍODE DE VOTACIÓ des de el dia 19 de juny 

fins el dia 21 de juny. 

VOTACIÓ PRESENCIAL: Dia 21 de juny. 

 



HORARI DE VOTACIONS: 

 

Votació remota: Des de les 9:30 hores del 19 de juny, fins a les 19:00 hores del 21 de juny 

de 2018. 

Votació presencial: Des de les 9:30 hores fins a les 19:00 hores del 21 de juny. 

 

Un mateix col·legiat podrà exercir el vot tantes vegades com ho consideri necessari, essent 

l’únic vot vàlid l’últim vot emès pel col·legiat abans del tancament de les votacions. 

 

Per participar en les votacions tant de forma remota com presencial, a més de constar en el 

cens definitiu, el col·legiat haurà de disposar de la contrasenya rebuda a través d’un SMS 

mitjançant el mecanisme One Time Link (OTL) que estarà associada a una credencial de 

vot. Aquesta credencial de vot estarà formada pel NIF del col·legiat i la contrasenya. 

 

En cas d’impossibilitat d’utilitzar aquesta contrasenya per part del col·legiat, el Col·legi 

Oficial de Metges de Girona posarà a disposició del col·legiat que ho sol·liciti una 

acreditació robusta, que serà una acreditació no nominal, que substituirà la credencial 

relacionada amb la contrasenya rebuda per SMS. 

 

Aquesta acreditació no nominal es podrà sol·licitar en un termini comprés des de dotze (12) 

dies després de la proclamació de les candidatures fins a l’últim dia establert a la 

convocatòria per a les votacions. 

 

Les acreditacions no nominals seran lliurades al col·legiat, prèvia acreditació de la seva 

identitat, de manera presencial, personal i intransferible. 

 

El col·legiat que utilitzi aquesta acreditació no nominal per a procedir a la votació, tindrà les 

mateixes condicions que mitjançant la utilització de la credencial relacionada amb la 

contrasenya inicialment rebuda. 

 

El col·legiat que sol·liciti i utilitzi aquesta acreditació “no nominal” serà informat de que els 

anteriors vots que hagués emès amb l’altre sistema vàlid (credencial associada a la 

contrasenya rebuda per SMS) serà revocada, restant sense efecte (com si mai s’hagués 

efectuat) i essent el vot vàlid el que sigui emès per l’acreditació “no nominal”.  

 

El votant, un cop diposita el seu vot al servidor, obtindrà un rebut conforme ha votat. 

 



En qualsevol cas, s’ha de votar per a tots els càrrecs de la Junta de Govern. El vot per als 

membres que compondran la Comissió Permanent no es pot des unificar, per tant, tots 

aquest membres han de pertànyer a una mateixa candidatura. En canvi, per a l’elecció dels 

vocals, es pot optar entre els candidats d’una i altra candidatura sense restriccions.  

 

MESA ELECTORAL: S’estableix una sola mesa electoral, que quedarà constituïda el 

mateix dia del començament de les votacions a las 9:00 hores. 

 

En lo no contemplat al present acord, s’estarà al que contemplen els Estatuts del COMG. 

 

 

LA JUNTA DE GOVERN DEL COMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


