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Procediment per a les Eleccions del 22 d’octubre de 2021 per a 
proveir els càrrecs de Degà/Degana, Tresorer/Tresorera, 

Sotssecretari/Sotssecretària i quatre Vocals 
 
 
 
Les eleccions per a proveir els càrrecs de degà/degana, tresorer/tresorera, 
sotssecretari/sotssecretària i quatre vocals, es regiran pel que disposen els 
articles 52 a 67 dels Estatuts del CLC publicats al DOGC número 5460 de 8 de 
setembre de 2009 mitjançant la Resolució JUS/2409/2009, de 21 d’agost, de la 
Consellera de Justícia, modificats en relació als articles 52 i 54 per acord de 
l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2015 que ha 
estat declarat adequat a la legalitat i inscrit en el Registre de Colꞏlegis 
Professionals de Catalunya mitjançant la Resolució JUS/1800/2015, de 30 de 
juliol publicada al DOGC número 6930 de 7 d’agost de 2015. 
 
En aquest procés es dóna compliment al que disposa l’article 52.1 dels Estatuts 
del CLC, modificat per acord publicat al DOGC de 7 d’agost de 2015 on 
s’estableix que “La Junta de Govern tindrà un mandat de 4 anys i la renovació 
es farà per meitats cada dos anys. La primera meitat de càrrecs que es 
renoven són per al degà / degana, tresorer / tresorera, sotssecretari / 
sotssecretària i quatre vocals.” 
 
D’altra banda, per tal de facilitar la participació dels colꞏlegiats en el procés 
electoral, atès que el dissabte i el diumenge són dies inhàbils i són dies en què 
la seu del CLC no està oberta al públic, quan el termini per a presentar escrits o 
recursos finalitzi en dissabte o diumenge, la data màxima de presentació dels 
citats documents es trasllada al següent dia hàbil, tal i com s’estableix en el 
propi calendari electoral. 
 
 
1. Requisits per ser persona electora i candidata 
 
Seran electors les persones colꞏlegiades exercents i no exercents que no 
estiguin suspesos de drets colꞏlegials per acord ferm adoptat amb anterioritat a 
la data de la convocatòria. 
 
Podran ser persones candidates tots els electors que compleixin els requisits 
establerts en l’article 54 dels Estatuts colꞏlegials, modificat per acord de 
l’Assemblea General publicat al DOGC de 7 d’agost de 2015, segons el qual 
podran ser candidates les persones colꞏlegiades exercents i no exercents que, 
en el moment de la convocatòria, reuneixin els requisits següents: 
 

a) No estar suspesos dels drets colꞏlegials per acord ferm adoptat amb 
anterioritat a la data de la convocatòria. 

b) Acreditar una antiguitat de colꞏlegiació mínima d’un any. 
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c) Que no existeixi en el seu expedient personal cap nota de sanció 
disciplinària colꞏlegial. 

d) Que sigui presentat com a candidat per un mínim de 20 persones 
colꞏlegiades, que hauran de donar suport al candidat mitjançant paper 
oficial del Colꞏlegi en el qual hi constarà el nom i cognoms, DNI, número 
de colꞏlegiat i signatura de la persona que dóna suport. S’admetran les 
signatures manuscrites i també les signatures realitzades amb certificat 
digital. 

 
Per al càrrec de Degà/Degana, a més a més dels requisits citats anteriorment 
(excepte el requisit de l’antiguitat, que és superior per a qui es presenti per a 
Degà), s'han de complir els següents requisits en el moment de la convocatòria: 
 

a) Un mínim de dos anys consecutius de colꞏlegiació anteriors a la data de 
convocatòria (a diferència dels altres càrrecs, on només s'exigirà una 
antiguitat d'un any de colꞏlegiació). 

b) Una experiència professional mínima acreditable de tres anys. 

c) Una experiència colꞏlegial mínima de dos anys, entenent per experiència 
colꞏlegial haver format part de qualsevol dels òrgans colꞏlegials. 

 
 
2. Publicació i informació pública de la llista de persones colꞏlegiades 

electores 
 
El divendres 16 de juliol de 2021 es publica al Taulell d’Anuncis del CLC la llista 
definitiva de les persones colꞏlegiades electores que estarà disponible fins al 
final del procés electoral.  
 
Les persones colꞏlegiades electores tindran un termini de 10 dies naturals per 
formular reclamacions al contingut de la llista comptats des de la seva 
publicació, que finalitzarà el dilluns 26 de juliol de 2021; i la Junta de Govern 
haurà de resoldre en el termini màxim de cinc dies naturals, és a dir, com a 
molt tard el dissabte 31 de juliol de 2021. 
 
Contra l’acord de la Junta de Govern, hi caben els recursos previstos en l’article 
67 dels Estatuts. 
 
 
3. Presentació de candidatures 
 
D’acord amb el que disposa l’article 58 dels Estatuts, les candidatures aniran 
dirigides a la Secretaria del Colꞏlegi i es podran presentar al Registre del CLC 
(Passatge Pagès, 13 de Barcelona) fins a les 19.00h del divendres 17 de 
setembre de 2021.  
 



 

Ptge. Pagès, 13 • 08013 Barcelona 
Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat 

 

3

Les llistes són obertes, i podran presentar-se candidatures individuals, parcials 
o completes per a cada càrrec de la Junta de Govern. En qualsevol cas, si es 
tracta d’una candidatura parcial o completa, les persones colꞏlegiades que 
integren la candidatura hauran de manifestar de forma expressa en l’escrit de 
presentació de la candidatura, l’acceptació del càrrec pel qual es presenten així 
com de la seva inclusió a la candidatura. 
 
 
4. Proclamació de candidatures i candidats 
 
La Junta de Govern, verificat el compliment dels requisits per ésser candidat 
proclamarà les candidatures, com a molt tard, el dilluns 20 de setembre de 
2021, ho notificarà als interessats i ho farà públic mitjançant comunicació a 
totes les persones colꞏlegiades. 
 
Els candidats proclamats que no tinguin opositors quedaran elegits 
automàticament, sense que s’hagin de celebrar les eleccions el dia 22 
d’octubre de 2021. 
 
 
5. Vot per correu 
 
Les persones colꞏlegiades que vulguin exercir el vot per correu, prèviament han 
de solꞏlicitar a la Secretaria del Colꞏlegi, mitjançant l’adreça electrònica 
info@clc.cat el certificat d’inclusió al cens electoral. El termini per a solꞏlicitar la 
certificació d’inclusió al cens electoral per al vot per correu finalitza el dimarts 
12 d’octubre de 2021 inclòs, que tot i ésser un dia festiu, queda habilitat per a 
formular la petició de certificat perquè la solꞏlicitud s’efectua per mitjans 
electrònics. 
 
L’emissió del vot per correu s’haurà de fer de conformitat amb el que estableix 
l’article 62 dels Estatuts.  
 
Conseqüentment, només es computaran els vots emesos per correu certificat 
que compleixin els requisits fixats pel citat article 62 dels Estatuts, i que tinguin 
entrada a la Secretaria del Colꞏlegi abans de començar l’escrutini, en cas 
contrari, seran destruïts. 
 
 
6. Procediment de votació 
 
Els electors i les electores podran emetre el seu vot a la seu del Colꞏlegi de 
Logopedes de Catalunya (Passatge Pagès, 13 de Barcelona) el divendres 
22d’octubre de 2021 entre les 10.00 h i les 18.00 h. A les 18.00h es tancaran 
les urnes.  
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D’acord amb l’article 58.1 dels Estatuts, les llistes són obertes, i per aquest 
motiu, les modalitats d’emissió del vot poden ser les següents, en funció de les 
candidatures presentades i proclamades: 
 

a) Votar amb una “papereta de candidatura individual” (es presenta una 
persona candidata per a cobrir un únic càrrec de la Junta). 

b) Votar amb una “papereta de candidatura parcial” (es presenta un grup 
de persones candidates per a ocupar diferents càrrecs de la Junta, però 
no per a cobrir-los tots). 

c) Votar amb una “papereta de candidatura completa” (es presenten 
candidats per a ocupar tots els càrrecs de la Junta sotmesos a elecció). 

d) Votar amb una “papereta amb els càrrecs buits” on el votant haurà 
d’emplenar a mà el nom i cognoms dels candidats/es de les diferents 
candidatures individuals, parcials o completes que s’han presentat i als 
quals dóna el seu vot. Com que les llistes són obertes, els candidats 
poden ser de diferents candidatures, sempre i quan es voti a cada 
candidat pel càrrec al qual es presenta. 

e) votar amb la “papereta en blanc” sense emplenar-la (vot en blanc) 
 
 
7. Escrutini 
 
A partir de les 18.00 h, un cop introduïts els vots per correu vàlidament emesos, 
començarà l’escrutini. 
 
Seran nulꞏles les paperetes que assignin un càrrec a un candidat que no es 
presenti per a aquell càrrec, també les que continguin expressions totalment 
alienes a l’estricte contingut de la votació, així com les que continguin ratllades, 
esmenes o qualsevol altre tipus d’alteració que puguin induir a error en la 
perfecta identificació de la voluntat de l’elector. 
 
També seran nuls els vots emesos per correu que continguin més d’una 
papereta. 
 
Es comptabilitzaran els vots vàlids assignats a cada candidat individualment, 
amb independència que es trobin en una llista conjunta. El candidat elegit serà 
el que obtingui més vots dins el càrrec al qual es presenti; en cas d’empat en 
les votacions, serà elegit qui tingui més antiguitat de colꞏlegiació d’acord amb 
l’article 65.1 dels Estatuts. 
 
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 hagués, els quals tindran dret a fer constar les seves 
queixes. La Presidència de la Mesa anunciarà el resultat. 
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A partir d’aquí, s’obre un termini de 15 dies hàbils (excepte dissabtes, 
diumenges i festius) per a la impugnació del resultat de la votació, termini que 
finalitzarà el dilluns 15 de novembre de 2021.  
 
La Junta haurà de decidir, a la vista de les impugnacions presentades, si 
anulꞏla l'elecció i procedeix a convocar noves eleccions en el termini d'un mes; 
o per contra, desestima el recurs electoral i confirma el resultat electoral tal i 
com preveu l’article 66.3 dels Estatuts.  
 
 
8. Proclamació de les candidatures elegides 
 
En el cas en que no s’hagin fet constar incidències ni queixes, quedaran 
proclamats els candidats elegits en el mateix moment d’anunciar el resultat.  
 
Per contra, si s’haguessin fet constar incidències o queixes, la Junta de Govern 
tindrà 24 hores per a resoldre-les, i una vegada resoltes, proclamarà els 
candidats elegits tal i com estableix l’article 66.1 dels Estatuts.  
 
 
9. Règim de recursos en matèria electoral 
 
D’acord amb el que estableix l’article 67 dels Estatuts, contra les resolucions de 
la Junta de Govern en matèria electoral, qualsevol persona colꞏlegiada 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. 

 
 
 
 
 

Barcelona, 16 de juliol de 2021. 
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Extracte dels Estatuts del CLC 
 

El règim electora es regula en el Capítol III dels Estatuts del CLC publicats al DOGC 
de 08 de setembre de 2009; i modificats en relació als articles 52.1, 54.1 i 61.3 per 
acord de la Assemblea General Extraordinària de 20 de juliol de 2015 publicat al 

DOGC de 7 d’agost de 2015 
 
 
CAPÍTOL III 
 
 
Règim electoral 
 
 
Article 52 
1. Els membres de la Junta de Govern 
seran elegits per sufragi entre les 
persones colꞏlegiades exercents i no 
exercents, mitjançant elecció lliure i 
secreta. La Junta de Govern tindrà un 
mandat de 4 anys i la renovació es farà 
per meitats cada dos anys. La primera 
meitat de càrrecs que es renoven són 
per al degà / degana, tresorer / 
tresorera, sotssecretari / sotssecretària 
i quatre vocals. La següent renovació 
serà per al sotsdegà / sotsdegana, 
secretari / secretària, comptador / 
comptadora i tres vocals. 
2. S'admet la reelecció dues vegades 
per al mateix càrrec. 
3. La Junta de Govern no podrà estar 
ocupada per una majoria de membres 
que, fora del Colꞏlegi, treballin o 
vetllin pels interessos d'una mateixa 
entitat o organització, pública o privada. 
 
Article 53 
Les eleccions ordinàries se celebraran 
durant el mes d’octubre de l’any que 
correspongui, en la data establerta, a 
efectes de coordinació.  
 
Article 54 
1. Són electors i elegibles la totalitat de 
les persones colꞏlegiades exercents i 
no exercents que no estiguin suspesos 
de drets colꞏlegials per acord ferm 
adoptat amb anterioritat a la data de la 
convocatòria. 

2. Per ser candidat caldrà tenir un 
mínim d’un any d’antiguitat en la 
colꞏlegiació, que no existeixi en el seu 
expedient personal cap nota de sanció 
disciplinària colꞏlegial i que sigui 
presentat com a tal candidat per un 
mínim de 20 persones colꞏlegiades, 
mitjançant paper oficial del Colꞏlegi. Un 
mateix colꞏlegiat no podrà signar més 
d’una candidatura per a un mateix 
càrrec. 
3. Per al càrrec de degà/degana, caldrà 
un mínim de dos anys consecutius de 
colꞏlegiació anteriors a la data de 
convocatòria de les eleccions, així com 
una experiència professional mínima 
acreditable de tres anys i una 
experiència colꞏlegial mínima de dos 
anys. S’entendrà per experiència 
colꞏlegial haver format part de 
qualsevol dels òrgans colꞏlegials.  
 
Article 55 
La Junta de Govern procedirà dos 
mesos abans, com a mínim, de la data 
prevista de celebració, a convocar 
eleccions i farà pública, al mateix 
temps, la llista definitiva de colꞏlegiats 
electors que caldrà fixar al tauler 
d’anuncis de la secretaria del Colꞏlegi. 
Aquesta llista serà al tauler d’anuncis 
fins a la finalització del procés electoral. 
 
Article 56 
Les persones colꞏlegiades que vulguin 
reclamar sobre l’esmentada llista 
podran fer-ho per escrit durant el 
termini de deu dies naturals des del 
moment de la seva exposició en el 
tauler d’anuncis. La Junta de Govern 
haurà de resoldre la reclamació en el 
termini de cinc dies naturals. 
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Article 57 
La convocatòria electoral especificarà 
el calendari electoral i el procediment 
de votació, escrutini i proclamació, així 
com els recursos que s’escaiguin. 
 
Article 58 
1. Podran presentar-se candidatures 
individuals, parcials o completes per a 
cada càrrec de la Junta de Govern. Les 
llistes seran obertes de forma que 
sortirà elegit per a cada càrrec el 
candidat que hagi obtingut més vots. La 
inclusió en una candidatura només serà 
vàlida si l’interessat l’accepta per escrit. 
2. Un mateix candidat no podrà 
presentar-se per a dos càrrecs ni 
figurar en més d’una candidatura. 
3. Les candidatures aniran adreçades 
al secretari/secretària de la Junta de 
Govern i hauran de presentar-se dins el 
termini de temps fixat per la mateixa 
Junta de Govern, la qual haurà de 
proclamar-se, com a mínim, vint dies 
naturals anteriors a la data de les 
eleccions, mitjançant comunicació a 
totes les persones colꞏlegiades. 
 
Article 59 
1. La Junta de Govern publicarà en el 
tauler d’anuncis els noms dels 
candidats proclamats i ho notificarà als 
interessats. 
2. L’exclusió haurà d’ésser motivada i 
es notificarà a l’interessat el dia 
següent. 
3. Contra la resolució d’exclusió d’un 
candidat es podrà presentar recurs 
davant la Junta de Govern en el termini 
de quaranta-vuit hores. La Junta de 
Govern el resoldrà dins d’un termini 
igual. 
4. Els candidats proclamats que no 
tinguin opositors quedaran elegits.  
 
Article 60 
El dia fixat per a les eleccions es 
constituirà en els locals i a l’hora de la 
convocatòria la mesa o meses 
electorals, que estaran formades per un 
president o presidenta i dos vocals, tots 
ells nomenats per la Junta de Govern, 

o bé membres de la Junta de Govern, 
sempre que no es presentin a les 
eleccions com a candidats. Cada 
candidat podrà designar un interventor 
que el representi en les operacions 
electorals. 
 
Article 61 
1. Les persones colꞏlegiades exerciran 
el seu dret a vot en les paperetes 
oficials, autoritzades pel Colꞏlegi, i 
designaran expressament cada càrrec i 
la persona elegida per a cada un. 
2. En el moment de votar, els votants 
s’identificaran als membres de la Mesa. 
Aquesta comprovarà la inclusió del 
votant en el cens, el president o la 
presidenta pronunciarà en veu alta el 
nom i el cognom del votant, indicarà 
que vota i introduirà el seu vot en una 
urna precintada. El vocal que actuï de 
secretari/secretària de la Mesa anotarà 
en una llista el nom de les persones 
colꞏlegiades que hagin dipositat el seu 
vot. 
3. La Junta de Govern podrà acordar 
habilitar expressament un sistema 
d'emissió del vot per via telemàtica, el 
qual haurà de permetre acreditar la 
Identitat i la condició de colꞏlegiat o 
colꞏlegiada de la persona emissora, així 
com garantir la inalterabilitat del 
contingut del vot emès. Per al cas que 
s'acordi habilitar un sistema d'emissió 
del vot per via telemàtica, en el moment 
de convocar les eleccions, la Junta de 
Govern haurà d'aprovar i publicar el 
règim de funcionament d'aquest 
sistema de votació, per tal que tots els 
colꞏlegiats el puguin conèixer. 
 
Article 62 
Qui no voti personalment, ho podrà fer 
per correu certificat, d’acord amb les 
normes següents: 
1) Des que es convoquin eleccions per 
a cobrir càrrecs de la Junta de Govern, 
i fins deu dies abans de l’elecció, les 
persones colꞏlegiades que desitgin 
emetre el seu vot per correu, hauran de 
solꞏlicitar de la Secretaria del Colꞏlegi la 
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certificació que acrediti que estan 
inclosos en el cens electoral. 
2) L’emissió del vot haurà d’efectuar-se 
de la forma següent: 
a)  En un sobre blanc s’introduirà la 

papereta de votació. 
b)  Aquest sobre s’introduirà en un 

altre, en el qual caldrà afegir-hi la 
certificació de la inclusió de l’elector 
en el cens i, alternativament, 
fotocòpia del DNI o del carnet de 
colꞏlegiat. 

c)  Aquest segon sobre s’enviarà per 
correu certificat adreçat a la 
Presidència de la Mesa. 

d)  Solament es computaran els vots 
emesos per correu certificat que 
compleixin els requisits més amunt 
establerts i que tinguin entrada a la 
secretaria del Colꞏlegi abans de 
començar l’escrutini, en cas contrari 
seran destruïts. 

 
Article 63 
1. Un cop acabada la votació, s’obriran 
els sobres, s’introduiran les paperetes a 
l’urna i se’n farà l’escrutini, que serà 
públic. 
2. El secretari/secretària 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. 
 
Article 64 
1. Seran nulꞏles les paperetes que 
assignin un càrrec a un candidat que 
no es presenti per a aquell càrrec, 
també les que continguin expressions 
totalment alienes a l’estricte contingut 
de la votació, així com les que 
continguin ratllades, esmenes o 
qualsevol altre tipus d’alteració que 
pugui induir a error en la perfecta 
identificació de la voluntat de l’elector. 

2. També seran nuls els vots emesos 
per correu que continguin més d’una 
papereta. 
 
Article 65 
1. Es comptabilitzaran els vots vàlids 
assignats a cada candidat 
individualment. El candidat elegit serà 
el que obtingui més vots dins el càrrec 
al qual es presenti; en cas d’empat, 
serà elegit el més antic. 
2. La Presidència anunciarà el resultat, 
el qual podrà ser impugnat en el termini 
de quinze dies. 
 
Article 66 
1. La Junta de Govern, en el termini de 
vint-i-quatre hores resoldrà, amb 
caràcter definitiu, totes les 
reclamacions dels interventors i altres 
incidències, i proclamarà els candidats 
elegits. 
2. En el termini de cinc dies des de la 
constitució de la nova Junta de Govern, 
s’haurà de comunicar la composició 
d’aquesta al departament corresponent 
de la Generalitat de Catalunya, o a 
aquell en qui es delegui, i a totes les 
persones colꞏlegiades. 
3. Si la Junta de Govern decidís, a la 
vista de les impugnacions presentades, 
anulꞏlar l’elecció, procedirà a convocar 
noves eleccions en el termini d’un mes. 
4. La nova Junta de Govern prendrà 
possessió en el termini màxim d’un 
mes des de la seva proclamació. 
 
Article 67 
Contra les resolucions de la Junta de 
Govern en matèria electoral, qualsevol 
persona colꞏlegiada podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició davant la 
Junta de Govern, la resolució de la qual 
esgotarà la via corporativa, o bé podrà 
interposar directament recurs 
contenciós administratiu. 
 

 
 

******************************************************** 
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Calendari Electoral 2021 
 
 

Data Actuació 

Dv. 16 de juliol de 
2021 

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, tresorer/a, sotssecretari/ària i quatre 
vocals, amb un mandat de quatre anys. D'acord amb l'article 57 dels Estatuts, la 
convocatòria electoral ha d'especificar "(a) el calendari electoral, (b) el procediment de 
votació, escrutini i proclamació, així com els recursos que s'escaiguin; i (c) haurà d'exposar 
que s'ha fet pública la llista de colꞏlegiats electors al taulell d'anuncis de la Secretaria del 
CLC, i que els colꞏlegiats tindran un termini de 10 dies naturals per a formular reclamacions. 
La Junta de Govern acorda el nomenament dels membres de la Mesa Electoral, que estarà 
formada per un President/a i dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari, escollit 
entre els membres electors o entre els membres de la Junta de Govern, sempre que no es 
presentin a les eleccions com a candidats.
Publicació de l'ACORD de convocatòria de les ELECCIONS i comunicació a tots els 
colꞏlegiats. 
Publicació de la llista definitiva dels colꞏlegiats electors en el tauler d'anuncis del CLC que 
haurà d'estar disponible fins al final del procés electoral. 

Inici del termini per demanar el certificat per votar per correu de forma efectiva. 
 

Dl. 26 de juliol de 
2021 

Final del termini de 10 dies naturals per a formular reclamacions sobre la llista de colꞏlegiats 
electors, entenent que la llista s'ha publicat el divendres 16 de juliol de 2021. 

 

Ds. 31 de juliol de 
2021 

Termini màxim de cinc dies naturals perquè la Junta resolgui les possibles reclamacions 
sobre la llista de colꞏlegiats electors que finalitzaria el dissabte 31 de juliol de 2021. En el 
cas que les reclamacions es formulessin per correu administratiu, el termini de cinc dies 
naturals 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 67 dels Estatuts.
Publicació de la llista definitiva de colꞏlegiats electors al taulell d'anuncis amb aquells canvis 
que siguin conseqüència d'haver estimat alguna o totes les reclamacions plantejades.  

    

Dv. 17 de setembre 
de 2021 

Finalitza a les 19.00h el termini per presentar candidatures individuals, parcials o 
completes per a cada càrrec de la Junta de Govern. Als efectes del procés electoral cal 
advertir que durant els mesos de juliol i agost l'horari d'obertura al públic del CLC és de 
dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h, excepte les dates en què tanca per vacances (del 
09/08/2021 al 22/08/2021, ambdós inclosos); i durant la resta de l’any, l’horari d’obertura és 
de dilluns a divendres de 9.00h a 19.00h, excepte festius.
Per ser candidat caldrà tenir complir els següents requisits:  
a) No estar suspès dels drets colꞏlegials per acord ferm.
b) Un mínim d'un any d'antiguitat en la colꞏlegiació.
c) Que no existeixi en el seu expedient personal cap nota de sanció disciplinària colꞏlegial. 
d) Que tingui el suport exprés de 20 persones colꞏlegiades mitjançant paper oficial del 
Colꞏlegi en el qual hi constarà el nom i cognoms, DNI, número de colꞏlegiat i signatura de la 
persona que dona suport exprés. S'admetran signatures manuscrites o bé amb certificat 
digital. 

Per al càrrec de Degà/Degana, a més a més dels requisits citats anteriorment (excepte el 
segon -b-), s'han de complir els següents requisits:
a) un mínim de dos anys consecutius de colꞏlegiació anteriors a la data de convocatòria (a 
diferència dels altres càrrecs, on només s'exigirà una antiguitat d'un any de colꞏlegiació)
b) una experiència professional mínima acreditable de tres anys 
c) una experiència colꞏlegial mínima de dos anys, entenent per experiència colꞏlegial haver 
format part de qualsevol dels òrgans colꞏlegials.
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Dl. 20 de setembre 
de 2021 

La Junta proclama candidatures mitjançant comunicació a totes les persones colꞏlegiades 
Publicació de la llista de candidats proclamats en el tauler d'anuncis del CLC. D'acord amb 
el que estableix l'article 59.4 dels Estatuts, els candidats proclamats que no tinguin 
opositors quedaran elegits de forma automàtica en el moment de la proclamació. En aquest 
cas, ja no es celebraran les eleccions previstes pel dia 22 d'octubre de 2021 
Notificació als candidats de la seva proclamació 

 
Dm. 21 de setembre 

de 2021 
Notificació de l'acord motivat als candidats que han estat exclosos. 

 
Dj. 23 de setembre 

de 2021 
(en funció de la data de 

notificació) 

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

 

Ds. 25 de setembre 
de 2021 

(en funció de la data de 
recepció) 

Final de termini per a resoldre els recursos contra l'exclusió dels candidats (48 hores 
després de l'entrada del recurs interposat contra l'acord d'exclusió del candidat). Contra 
l'acord de la Junta de Govern hi caben els recursos previstos en l'article 67 dels Estatuts.
Publicació de la llista definitiva de candidatures proclamades, si s'estima algun dels 
recursos. 
Els candidats proclamats que no tinguin opositors quedaran elegits. 

 

Dm. 12 d'octubre de 
2021 

Final del termini per demanar certificat vot per correu. La petició del certificat s’ha de fer a 
través del correu electrònic.

 

Dv. 22 d'octubre de 
2021 

Dia d'eleccions a la seu del CLC (Passatge Pagès, número 13 de Barcelona) 

de 9.30h a 10.00h - Es constituirà la Mesa Electoral, amb el President i els dos vocals, un 
dels quals actuarà com a Secretari, i els interventors de les diferents candidatures. 

de 10.00h a 18.00h - Votació. 
de 18.00 a 19.00h - S'introdueixen les paperetes del vot per correu i se'n fa l'escrutini (vots 
vàlids), que serà públic.
de 19.00h a 19.30h - 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.
A partir del moment en que s’anuncia el resultat s'obre el termini 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. 

 

Ds. 23 d'octubre de 
2021 

En el cas en que s’hagin efectuat reclamacions dels interventors, queixes i altres 
incidències, la Junta de Govern les resoldrà en un màxim de 24 hores i proclamarà els 
candidats escollits.   

Dl. 15 de novembre 
de 2021 

Final del termini de 15 dies hàbils (excepte dissabtes, diumenges i festius) per impugnar el 
resultat electoral des de que la Presidència anuncia el resultat. La Junta haurà de decidir, a 
la vista de les impugnacions presentades, si anulꞏla l'elecció i procedeix a convocar noves 
eleccions en el termini d'un mes; o per contra, desestima el recurs electoral i confirma el 
resultat electoral.  

  

màxim Dl. 22 de 
novembre de 2021 

(en funció de la data de 
proclamació) 

La nova Junta de Govern haurà de prendre possessió en el termini màxim d'UN MES des 
de la seva proclamació (el termini màxim seria el dilluns 22 de novembre, sempre i quan els 
resultats s'haguessin proclamat el dia 22 d'octubre) 

 

(en funció de la data 
de constitució) 

Termini per comunicar la composició de la Junta al Consejo General de Colegios de 
Logopedas i al Departament (5 dies hàbils des de la constitució de la nova Junta de 
Govern). 
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Termini per comunicar la composició de la Junta a tots els colꞏlegiats (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 
colꞏlegiada 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.

 
 
 

Barcelona, 16 de juliol de 2021. 
 


