
 

                                                                                                       
 
 
Elena Rodríguez Armalé, com a Presidenta de la Junta de Govern de la Delegació Territorial del 
Col·legi de Geògrafs a Catalunya convoca, de conformitat amb l’article 35 dels Estatuts 
aprovats mitjançant Real Decret 377/2015, de 14 de maig i de l’article 2.1 del Reglament de 
Règim Electoral, eleccions ordinàries a la Junta de Govern de la Delegació Territorial del 
Col·legi de Geògrafs a Catalunya amb el següent calendari electoral: 
 
Dilluns 11 de gener Convocatòria d’eleccions i publicació del calendari 

electoral al web de la Delegación Territorial. 
Nomenament dels membres del Comitè Electoral. 

Del dilluns 11 de gener  al dimecres 13 de gener Publicació cens electoral. Exposat 10 dies hàbils. 
Dins dels tres dies hàbils següents a la finalització del termini d'exposició de la llista d'electors, podran formular 
les reclamacions al fet que hi hagués lloc, que seran resoltes pel Comitè Electoral corresponent en el termini de 
tres dies hàbils (article 5.2 de l'Reglament de Règim Electoral). 
Dimecres 3 de febrer  Publicació definitiva del cens electoral fins la 

finalització del procés. 

Del dilluns 11 de gener  al dijous 11 de febrer Termini de presentació de candidatures.  
Dijous 11 de febrer  Publicació al web de les candidatures presentades. 
Del divendres 12 de febrer  al dimarts 16 de febrer Termini per formular reclamacions a les candidatures 

presentades davant el Comitè Electoral. 
Del dimarts 16 de febrer  al divendres 19 de febrer Termini per resoldre les reclamacions a les 

candidatures presentades. 
Divendres 19 de febrer  Resolució de les reclamacions rebudes. 

ESCENARI 1, una sola candidatura: 
Dilluns 22 de febrer  Proclamació definitiva de candidatures i comunicació 

als col·legiats. Quan no resulti proclamada més que una 
sola candidatura, la proclamació definitiva equival a 
l'elecció dels seus integrants per als càrrecs pels quals 
han estat proposats. La presa de possessió es realitzarà 
en el termini màxim d'un mes de la proclamació. 
Publicació al web.  

ESCENARI 2, més d’una candidatura: 

Dilluns 22 de febrer  Proclamació definitiva de candidatures i comunicació 
als col·legiats. Publicació al web. 
La Junta de Govern facilitarà a totes les candidatures 
proclamades la relació de tots els col·legiats amb 
adreces postals i electròniques. Les candidatures 
hauran de complir amb les determinacions de la 
normativa vigente de protección de dades. 

PROCÈS INTERVENTORS DE CANDIDATURES  
Dilluns 29 de març.  
 

Comunicació per part dels candidats a la Presidència de 
les candidatures a la Junta de Govern la designació 
d'Interventors per a les meses electorals, que podran 
assistir a tot el procés de votació i escrutini, formulant 
les reclamacions que estimin convenients, que seran 
resoltes pel president de la mesa i recollides en l'acta 
d'escrutini. 

PROCÉS VOT PER CORREU 
Dimecres 3 de febrer  Divendres 26 de febrer Termini per sol·licitar el vot per correu a través de la 

finestreta única col·legial. 
Divendres 9 d’abril Darrer dia per rebre pel Comitè Electoral el vot per 

correu a la seu del Col·legi. 
PROCÉS VOT PRESENCIAL 
Dilluns 12 d’abril Constitució de la mesa electoral per part de del Comitè 

Electoral i procés de vot presencial. 
 



 
 
NOMENA con a membres del Comité Electoral a les següents persones col·legiades amb els 
càrrecs:  
 
• Sergi Rasero García, col. nº 2123, amb D.N.I. 46347797Z, com a president/a. 
• Andreu Blanch Bou, col. nº 2923, amb D.N.I. 38131254Z, com a secretàri/a. 
• Núria Pérez Sans, col. nº 1374, amb D.N.I. 39905817N, com a vocal.   
 
 
Elena Rodríguez Armalé 
Presidenta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya 
 
 
Barcelona, 11 de gener de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 


