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Normativa electoral 
 

ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA D’AUS, OCTUBRE DE 2017 
 
Dates 

 
La data de l’Assemblea General Extraordinària a la qual se celebraran les eleccions serà el 
dilluns 2 d’octubre. S’ha escollit aquesta data per tal que sigui la nova Junta Directiva qui 
pugui estudiar i presentar els pressupostos per al 2017. 
 
La data límit per presentar candidatures serà el dia 7 de setembre, o sigui 25 dies naturals 
abans de la celebració de les eleccions. 

 
Càrrecs elegibles 

 
Configuració de la Junta: 

 President 
 Vice-presidents: 2 persones 
 Tresorer 
 Secretari 
 Vocals: 5 persones 

 
Les candidatures seran per llistes obertes, és a dir, s’admetran tant candidatures individuals 
a un sol càrrec, com candidatures conjuntes per cobrir tots o part dels càrrecs. 

 
Cada candidat pot presentar-se únicament a un càrrec i en una sola candidatura, bé sigui 
individual o col.lectiva. 
(art. 21) 

 
Electors 

 
Tindran dret a vot tots els membres numeraris i col·laboradors (art. 11 reglament) que 
estiguin agrupats dos mesos abans de la data de l’acord de convocatòria de les eleccions. 

 
Llistes electorals 

 
La llista amb el nom dels electors del cens electoral serà publicada al web d’AuS en el 
termini de 5 dies hàbils després de l'anunci de la convocatòria d’eleccions. Qualsevol 
reclamació s’haurà de tramitar a través de la Secretaria d’Agrupacions a través del mail 
agrupacions@coac.net en el termini de 5 dies hàbils més. 



Candidatures 
 

REQUISITS DELS CANDIDATS 
 
Tots els candidats han de tenir almenys una antiguitat de dos mesos com a membres d’AuS 
respecte de la data de l’acord de convocatòria de les eleccions. 
Els membres numeraris (arquitectes col·legiats) poden presentar-se a qualsevol dels 
càrrecs, mentre que els membres col·laboradors només poden presentar-se al càrrec de 
Vocal de Junta, éssent possibles fins a 2 vocals membres col·laboradors (article 11) a la nova 
junta. 

 
PRESENTACIÓ 

 
Un cop convocades les eleccions, qui vulgui formar una candidatura té dret a requerir d'AuS 
l’enviament d’un correu electrònic a tots els agrupats per convidar-los a participar activament 
a la candidatura. 

 
Per a presentar-se com a candidat, cal omplir, signar i fer arribar la butlleta adjunta a 
l’atenció de la Secretària de l’AuS fins al 7 de setembre de 2017. Es recomana enviar 
també un breu CV de fins a 2 pàgines, que serà publicat al web de l’agrupació. 

 
Proclamació de candidatures 

 
El dia 8 de setembre, la Junta Directiva verificarà les candidatures i proclamarà les que 
compleixin els requisits, anunciant-les tant al web d’AuS com per correu electrònic a tot 
els agrupats. Igualment editarà, publicarà i enviarà les paperetes de vot imprimibles pels 
mateixos mitjans indicats. 

 
Campanya electoral 

 
Un cop proclamades les candidatures, AuS farà l’enviament de correus electrònics massius de 
propaganda electoral als agrupats a requeriment de les candidatures, fins a 2 enviaments 
per candidatura. 
Per raons de compliment amb la Llei de Protecció de Dades, no es facilitaran les adreces mail 
dels agrupats a cap candidatura. 

 
Data i lloc de les eleccions 

Les eleccions es realitzaran dins l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el 2 
d’octubre de 2017 de 18:30h a 20:30h a la seu del COAC de Plaça Nova 5, Barcelona.  

 
Votacions 

Les candidatures seran per llistes obertes. Cada elector podrà votar un president, un 
tresorer i un secretari, 2 vice-presidents i 5 vocals, tant si formen part de la mateixa 
candidatura com de candidatures diferents. Resultaran escollits els candidats més votats, 
siguin de les candidatures que siguin. 
En cas que d’entre aquests hi hagi més de 2 vocals membres col·laboradors, el tercer es 
descartarà i ocuparà el seu càrrec el següent candidat membre numerari amb més vots. 

 
Sistema de vot 

 

El vot es realitza dins l’Assemblea. Per tant, sols s’admetrà: 
 vot presencial durant l’Assemblea 
 excepcionalment, per a facilitar la participació, vot anticipat per correu postal 
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VOT PER CORREU 
 
Els i les membres de l’Agrupació amb dret a vot que tinguin previst que no podran assistir a 
la votació en Assemblea, podran fer arribar anticipadament llur vot per correu postal, amb 
les següents condicions que garantiran que el vot sigui lliure, secret i directe: 

 cal emprar la papereta o paperetes que es facilitaran amb la proclamació de 
candidatures 

 posar la papereta de votació en un sobre opac en blanc i tancar aquest amb 
l’adhesiu del propi sobre. 

 posar el sobre en blanc amb el vot, juntament amb un full manuscrit amb el nom, 
l’adreça del membre votant i la signatura, a dins d’un altre sobre i enviar-lo per 
correu postal ordinari o certificat, fent-hi constar clarament el nom i adreça del 
remitent a: 

 

ELECCIONS AuS 2017 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (Registre d’Entrada) 

PLAÇA NOVA 5 
08002-BARCELONA 

 
 El vot per correu es podrà enviar des del moment de la publicació de les 

candidatures. No obstant, sols s’admetran els vots per correu que arribin per correu 
postal fins el dia abans de les eleccions, o sigui fins al 1 d’octubre. 

 Els sobres postals, sense obrir, seran registrats al Registre d’entrada del COAC i 
mantinguts en custòdia pel personal al seu servei fins al dia de l’elecció, en què 
seran lliurats a la Secretària de l’Agrupació. 

 Un cop finalitzades les votacions personals, la Mesa electoral, formada per la Junta 
Directiva sortint, obrirà els sobres postals amb els vot per correu i anotarà al cens 
els votants, introduint a l’urna electoral els sobres en blanc sense obrir . Els sobres 
postals amb el remitent i el full d’identificació que hi contenen seran arxivats. 

 Si es comprovés que un votant per correu ja ha votat presencialment, el vot per 
correu quedarà anul·lat i no s’introduirà a l’urna. 

 
Els vots presencials també es realitzaran a través de les paperetes que es facilitaran el dia 
de la proclamació de candidatures. 

 
ESCRUTINI I PROCLAMACIÓ 

 
La Mesa  electoral farà l’escrutini immediatament d’acabades les votacions tant 
presencials com per correu, i n’aixecarà acta, que signarà juntament amb els membres d’AuS 
que hagin volgut presenciar l’escrutini. 
Els resultats i la composició de la nova Junta seran comunicats a tots els membres d’AuS i 
publicats al seu web. 
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Butlleta de presentació de candidatura 
 
 

NOM:   
 
 
 

COGNOMS:   
 
 
 

CÀRREC AL QUAL ES PRESENTA: 
 

 President/a 

 Tresorer/a 

 Secretari/a 

 Vice-president/a 

 Vocal 

 
SI S’ESCAU, NOM DE LA CANDIDATURA AMB LA QUAL ES PRESENTA (NOM DEL 
CANDIDAT A PRESIDENT): 

 
 
 

Adjunta CV? Sí□ No□ 
 

LLOC, DATA I SIGNATURA: 
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Extractes del Reglament d’AuS 

ARTICLE  11 DRETS 
 
1. Són drets de tot membre NUMERARI: (...) 
Ser elector i elegible per a tots els càrrecs de l’AuS. Aquest dret serà aplicable a partir 
dels dos mesos següents a la incorporació a l’AuS. 
2. Són drets dels membres COL·LABORADORS els mateixos que els dels membres 
numeraris a excepció dels de ostentar els càrrecs de President, Vice-president, Secretari i 
Tresorer. Els membres col·laboradors podran ser elegits Vocals de la Junta sense superar, 
en cap cas, el 40% dels seus membres. (...) 

 
Capítol 1 L’Assemblea 

 
ARTICLE  14  CONCEPTE I COMPOSICIÓ 

 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l’Agrupació, els seus membres en formen part 
per dret propi i irrenunciable, tal i com ho disposa aquest Reglament. 

1. Els membres de l'Agrupació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 
decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 
2. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent- 
hi els absents que discrepin, i els presents que s'hagin abstingut de votar, o hagin 
votat abstenció o en contra. 

 
ARTICLE  17 FUNCIONAMENT 

 
(...) 
2. Els membres que no puguin assistir a les Assemblees podran delegar llur representació 
en un altre membre. Cap assistent podrà ostentar més d’una representació. 
3. Com a regla general, els acords es prendran per majoria simple dels assistents, inclosa 
la sol·licitud de presa en consideració de nous punts a incloure dins l’ordre del dia es pot 
fer directament a l'Assemblea, que decideix per majoria simple si ho considera convenient. 
4. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació d’aquest Reglament 
o dels Reglaments de règim intern, la dissolució de l'Agrupació, la constitució d'una 
federació d’agrupacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots 
igual o superior a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la 
Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria 
simple dels presents, siguin socis o representants. 
(...) 

 
CAPÍTOL 2  LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTICLE  19  NATURALESA I COMPOSICIÓ 

 
1.- La Junta Directiva serà l'òrgan permanent de representació, administració i gestió de 
l'Agrupació; se sotmetrà a les directrius que assenyali l'Assemblea General i complirà i farà 
complir els seus acords. La Junta estarà composada pels següents membres: el President, 
dos Vice-presidents, el Secretari, el Tresorer i un nombre de Vocals en proporció d'un per 
cada 50 Arquitectes inscrits, o fracció amb un màxim de 7 Vocals. 
2.- Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de 4 anys, 
sense perjudici de que puguin ser reelegits per un altre període d’igual durada. 
(...) 
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ARTICLE  21  ELECCIÓ, DURADA  I CESSAMENT 
 
1. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General. 
La convocatòria d’eleccions es realitzarà amb 40 dies d’antelació. Les candidatures seran 
obertes, és a dir qualsevol membre de l'Agrupació, amb les limitacions establertes a 
l’article 11, pot presentar la seva candidatura a un determinat càrrec per escrit adreçat al 
Secretari, fins a vint-i-cinc dies abans de la data de l'Assemblea en que hagin de celebrar- 
se les eleccions, admetent-se tant candidatures individuals per a un sol càrrec com 
conjuntes per cobrir diferents càrrecs. Un mateix candidat tan sols podrà figurar en una 
sola candidatura. El Secretari, un cop verificat per la Junta Directiva el compliment dels 
requisits preceptius per ésser candidat, comunicarà a tots els agrupats les candidatures 
presentades, sense perjudici que els candidats puguin adreçar-se directament als agrupats 
per divulgar les seves candidatures. Pel que fa a la celebració d’eleccions a Junta 
Directiva, i en tot allò que no estigui indicat en aquest Reglament ,s’aplicarà 
supletòriament la normativa electoral dels Estatuts del COAC. 
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs seran certificats pel Secretari, amb el vist i 
plau del President sota quin mandat se celebrin les eleccions, i es comunicaran a tots els 
agrupats i a la Junta de Govern del COAC. Els càrrecs electes prendran possessió a la 
primera reunió de la Junta Directiva que se celebri després de les eleccions. 
3. Si resta vacant algun dels càrrecs de la Junta Directiva abans de l'expiració del seu 
mandat, s’estarà a allò disposat als punts anteriors d’aquest article i a l’article 19 
d’aquest Reglament. 

 
ARTICLE  32  IMPUGNACIÓ D’ACORDS 

 
1. Els acords de la Junta Directiva podran ser objecte de recurs d’alçada davant 
l’Assemblea General dins del termini d’un mes des de la seva notificació o coneixement 
per part de l’interessat. 
2. Els acords de l’Assemblea General podran ser impugnats, mitjançant recurs d’alçada, 
davant la Junta de Govern del COAC dins del termini d’un mes des de la seva notificació o 
coneixement per part de l’interessat. 

 
ARTICLE  33  APLICACIÓ DELS ESTATUTS DEL COAC 

 
Pel que fa a totes les matèries no previstes expressament en aquests Reglament seran 
aplicables, amb caràcter supletori, els Estatuts del COAC. 


