
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1794/2019, de 25 de juny, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament de la votació telemàtica per a l’elecció de càrrecs del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Atès l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament de la votació telemàtica per a l'elecció de càrrecs del
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 28 de febrer de 2019, del qual resulta
que en data 10 de maig de 2019 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei
7/2006, sobre el procediment d'elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en la Junta General
Extraordinària del Col·legi de data 13 de desembre de 2018;

Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, i els estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/940/2019, de 4 d'abril (DOGC núm. 7856, de 17.4.2019);

Vist que el text del Reglament de la votació telemàtica per a l'elecció de càrrecs del Col·legi Oficial d'Enginyers
Industrials de Catalunya s'adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents
essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

−1 Declarar l'adequació a la legalitat del Reglament de la votació telemàtica per a l'elecció de càrrecs del
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya.

 

−2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 25 de juny de 2019

 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Annex

Reglament de la votació telemàtica per a l'elecció de càrrecs del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de
Catalunya

 

Article 1

Cens electoral

Les juntes directives de cada demarcació i de la Delegació del Vallès elaboraran el cens del seu àmbit territorial
tancat a data 31 de gener sobre la base de les dades actualitzades del registre de membres. El cens ha de
permetre la correcta identificació dels electors i han d'incloure com a mínim el nom, els dos cognoms i el
número de membre.

Aquest cens serà aprovat per la junta directiva de cada demarcació i Delegació i serà tramés de manera
immediata a l'òrgan de govern del Col·legi. Així mateix, es farà públic que esta a disposició dels electors de
cada demarcació i Delegació aquest cens i es concedirà un termini d'un mes per a possibles impugnacions.

Les reclamacions dels electors per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes al cens s'han de fer per
escrit adreçat a l'òrgan de govern del Col·legi, dins del període d'exposició de les llistes.

 

Article 2

Convocatòria

L'òrgan de govern del Col·legi convocarà eleccions ordinàries al mes de març dels anys que correspongui, i en
donarà publicitat per mitjans telemàtics i al web de l'entitat, indicant les particularitats conegudes a què
s'hauran d'ajustar les candidatures que es vulguin presentar.

 

Article 3

Meses electorals

En el termini màxim de deu dies hàbils a comptar a partir de la convocatòria de les eleccions s'han de
constituir una Mesa Electoral Central i una Mesa Electoral Territorial per a cada demarcació de Catalunya
Central, Girona, Lleida, Tarragona i per a la Delegació del Vallès.

Les meses electorals de demarcacions o la de la Delegació estan integrades per un nombre d'entre tres i cinc
persones elegides per les respectives juntes directives, amb preferència de membres d'anteriors òrgans de
govern de les respectives demarcacions i Delegació.

La Mesa Electoral Central, estarà composada per un nombre d'entre nou i quinze persones, designades per
l'òrgan de govern, amb preferència de persones que n'hagin ostentat la seva màxima representació o n'hagin
format part anteriorment. Les presidències de les meses electorals de demarcacions i Delegació també
formaran part de la Mesa Electoral Central.

No podran formar part de les meses persones que formin part de les juntes actuals o es presentin com a
candidats/ates en el procés electoral. En aquest cas, la persona candidata haurà de renunciar al seu càrrec i
l'òrgan de govern que n'hagi efectuat l'elecció podrà procedir a l'elecció de persona substituta, la qual cosa
serà imprescindible si la seva renúncia afectés al nombre mínim de membres de la Mesa.

Cada Mesa elegirà un/a president/a, però actuarà com a secretari/ària de la Mesa Electoral amb veu, però
sense vot, qui ho sigui de l'òrgan de govern del Col·legi.

Les meses electorals es reuniran totes les vegades que calgui per complir les seves funcions. Les convocaran
qui n'ostenti la presidència i quedaran vàlidament constituïdes quan hi siguin presents la majoria dels seus
membres. Els seus acords es prendran per majoria de les persones presents. En cas d'empat, la presidència
decideix per vot de qualitat. S'ha d'aixecar acta de cada sessió de les meses, que ha de ser signada per qui
ostenti la secretaria, amb el vistiplau de la presidència.

 

Article 4
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Funcions de les meses electorals

1. Les meses electorals vetllen perquè el desenvolupament del procés electoral s'ajusti al que determinen els
Estatuts, el Reglament i les normes de la convocatòria. També garanteixen que el procés electoral es
desenvoluparà d'acord amb els principis d'imparcialitat, publicitat i transparència.

2. Són funcions de la Mesa Electoral Central:

a) Supervisar el compliment dels terminis establerts en el calendari electoral i fixar les dates quan
correspongui. En aquest sentit, s'entenen com a dies hàbils els que ho siguin d'acord amb la normativa de
procediment administratiu.

b) Rebre les candidatures presentades, comprovar que compleixen els requisits exigibles, resoldre les
impugnacions i proclamar i publicar les candidatures.

c) Conèixer i resoldre les sol·licituds i reclamacions que, en relació amb el desenvolupament del procés
electoral, li presentin els òrgans de govern, les meses electorals territorials, les candidatures i els electors en
qualsevol fase del procés electoral i fins el dia de les eleccions. Totes les reclamacions davant d'aquesta Mesa
han de fer-se en un termini màxim de tres dies hàbils després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i
la resolució de la Mesa, que serà executiva, s'ha de dictar dins dels tres dies hàbils següents.

d) Autoritzar els/les interventors/ores que nomenin les candidatures.

e) Prendre les mesures necessàries per poder desxifrar el contingut dels vots telemàtics.

f) Executar l'escrutini, publicar els resultats de les eleccions i proclamar les persones electes.

g) Estendre acta completa de les votacions, amb especificació del total de persones amb dret a vot, total de
vots emesos, total de vots vàlids obtinguts per a cada candidatura, total de vots en blanc, descripció de les
incidències de relleu que s'hagin produït durant la jornada electoral, transcripció de les reclamacions efectuades
i de les resolucions adoptades i transcripció de les manifestacions que vulguin fer els interventors de les
candidatures.

L'acta completa es redactarà en el termini màxim de 24 hores des de la celebració de les eleccions i en el
domicili estatutari del Col·legi, on estarà el fur i domicili per a possibles impugnacions del procés electoral.
L'acta es publicarà a l'apartat que correspongui de la pàgina web de l'entitat.

h) Rebre les impugnacions en relació amb els resultats electorals, analitzar-les i resoldre-les.

j) Col·laborar amb les meses territorials pel desenvolupament de les seves funcions, i suplir-les si, per
qualsevol motiu, no existissin o no poguessin desenvolupar les actuacions previstes.

3. Són funcions de les meses territorials:

a) Col·laborar amb la Mesa Electoral Central en tot allò que requereixi el desenvolupament del procés electoral.

b) Informar als votants de la demarcació o Delegació sobre el procés electoral.

c) Vetllar perquè durant l'acte de votació es proveeixin dels mitjans necessaris tècnics, d'informació i
demostració per tal que ningú es vegi privat del dret de vot.

d) Designar les persones que, per delegació seva, atenguin el procés de votació durant tota la jornada
electoral.

e) Gestionar el desenvolupament del procés electoral a la demarcació i Delegació.

f) Resoldre les sol·licituds i reclamacions que s'efectuïn durant el dia de les eleccions.

g) Presidir i controlar l'acte de les votacions amb els objectius de facilitar l'exercici del dret de vot i vetllar per
la màxima puresa del procés.

h) Redactar l'acta parcial de les votacions en relació amb el seu àmbit territorial, amb descripció de les
incidències de relleu que s'hagin produït durant la jornada electoral, transcripció de les reclamacions que
s'hagin efectuat i de les resolucions adoptades i transcripció de les manifestacions que vulguin fer els
interventors de les candidatures. De l'acta parcial n'informarà de manera immediata la Mesa Electoral Central
perquè pugui elaborar la seva acta.

 

Article 5
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Requisits per integrar les candidatures i proclamació de candidatures

Poden presentar-se com a candidates les persones que compleixin els requisits que estableixin els Estatuts del
Col·legi.

Ningú es pot presentar com a candidat a varies candidatures del mateix procés electoral.

Les candidatures s'han de presentar a la Mesa Electoral Central per mitjans telemàtics i en el termini que hagi
fixat la mateixa Mesa, que no podrà ser inferior a deu dies hàbils a comptar des de que faci pública la data per
a aquesta presentació. En aquesta publicitat s'indicaran les particularitats necessàries per a la seva correcta
presentació.

Les candidatures han de presentar-se completes per a tots els càrrecs que calgui cobrir i han de garantir la
presencia equilibrada i proporcional entre homes i dones, tot garantint la necessària autonomia en la
composició de les candidatures.

Les candidatures han d'acreditar l'acceptació de les persones que les integren, i possibles substituts, i aportar
la fotocòpia del seu DNI o document equivalent en el cas de no nacionals. La secretaria de la Mesa acusarà la
recepció de la presentació de la candidatura.

A l'escrit de presentació de la candidatura hi haurà de constar també una adreça electrònica per a possibles
notificacions. Les comunicacions de la Mesa amb les candidatures es realitzaran en aquesta adreça per mitja de
la persona que indiqui la candidatura. Totes les comunicacions i les reclamacions contra les decisions de la
Mesa Electoral Central, tant en aquesta fase de presentació i proclamació de les candidatures com
posteriorment, s'han de fer per aquest mitja.

En cas que una candidatura no compleixi els requisits, la Mesa l'exclourà provisionalment, n'indicarà els motius,
li ho notificarà de manera immediata i, si la mancança és susceptible d'esmena, es concediran tres dies hàbils
per a l'esmena. Transcorregut aquest termini, la Mesa prendrà, en el mateix termini, la decisió definitiva que
escaigui.

Contra la resolució d'exclusió d'una candidatura es podrà presentar recurs davant la mateixa Mesa en el
període de tres dies hàbils, qui ho resoldrà en el mateix termini. Aquest recurs no interromp els terminis
següents.

Una candidatura no pot ser invalidada perquè algun o alguns dels seus components no gaudeixin de totes les
condicions per ser elegibles, llevat que la invalidació afecti a la persona que l'encapçali. Aquells han de quedar
exclosos de la candidatura, però la candidatura serà valida sempre que compti amb els substituts necessaris
fins a completar la candidatura. Si no comptés amb substituts, la candidatura tindrà el termini indicat per
completar-la. De no aconseguir-los, la candidatura serà invalidada.

En el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la finalització del termini per a la presentació de
candidatures, la Mesa Electoral Central ha de proclamar i comunicar a tots/es els/les electors/es les
candidatures que poden participar en les eleccions.

 

Article 6

Comunicació

La Mesa comunicarà a tots/es els/les electors/es, per mitjans telemàtics, els processos electorals a celebrar i
proclamarà les candidatures que poden participar-hi.

Des del moment que es facin publiques les candidatures s'iniciarà la campanya electoral, que tindrà una durada
mínima de deu dies hàbils.

A la comunicació s'informarà de les dates de la votació remota i presencial.

També s'obrirà un apartat específic a la pagina web del Col·legi on informarà de les particularitats del procés
electoral i del programa de les diverses candidatures que així ho sol·licitin i que haurà d'ajustar-se a les
característiques que hagi fixat la Mesa Electoral.

 

Article 7

Casos especials

Si en un procés electoral només es presentés o restés valida una única candidatura, la Mesa Electoral Central
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ha de procedir directament a la seva proclamació com a electe, la qual cosa es farà constar a la comunicació
que s'ha de trametre als membres del col·lectiu afectat i fer públic al web.

Si en un procés electoral no es presenta cap candidatura o no és valida cap de les presentades, la Mesa
Electoral ho ha de comunicar a l'òrgan de govern afectat, que ha de convocar noves eleccions en un termini
màxim de sis mesos, prorrogant-se automàticament i per aquest termini el mandat d'aquest òrgan de govern.

Si convocades noves eleccions es produeix novament el fet que no es presenta cap candidatura o no és vàlida
cap de les presentades, els membres de l'òrgan de govern afectat continuaran en els seus càrrecs durant un
nou termini estatutari. Si les persones que formen aquest òrgan no accepten la continuació en el càrrec,
s'actuarà d'acord amb allò que estableixi la normativa aplicable al Col·legi.

 

Article 8

Interventors

Cada candidatura té dret a designar una persona com a interventora per a cada Mesa en la qual es presenti.

 

Article 9

Votació telemàtica

La votació telemàtica suposa que el procediment d'emissió de vots i la seva verificació es fa a través de
mitjans tècnics connectats a internet i adients per garantir el màxim nivell de seguretat i anonimat d'acord
amb els estàndards habitualment acceptats.

La votació telemàtica podrà ser remota o presencial. La primera es produeix fora de la seu social i la segona
permet l'emissió del vot des de les seus socials.

 

Article 10

Horari de votació telemàtica

L'horari d'un i altre tipus de votació també varia:

-Votació remota: des de les 9 hores del primer dia de votació establert i fins a les 20 hores del dia en que
finalitzi la votació presencial. Tindrà una durada mínima de 48 hores.

-Votació presencial: des de les 9 hores fins a les 20 hores de la data que hagi fixat la Mesa Electoral Central.

 

Article 11

Acreditació nominal

Per participar en les votacions tant de forma remota com presencial, a més de constar en el cens definitiu,
el/la votant haurà d'haver rebut una contrasenya, associada a una credencial de vot.

El sistema facilitarà que un mateix votant pugui exercir el vot tantes vegades com ho consideri necessari,
essent l'únic vot vàlid l'últim vot emès pel votant abans del tancament de les votacions.

 

Article 12

Acreditació no nominal

En cas que el votant es veiés impossibilitat d'utilitzar la contrasenya, es posarà a la seva disposició quan ho
sol·liciti una acreditació robusta, que serà una acreditació no nominal, que substituirà i revocarà la credencial
relacionada amb la contrasenya rebuda.

Aquesta acreditació no nominal es podrà sol·licitar a partir del termini que fixi la Mesa a comptar des de la
proclamació de les candidatures fins el dia de les votacions.

Les acreditacions no nominals seran lliurades al votant a la seu territorial on estigui censat, prèvia acreditació
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de la seva identitat de manera presencial, personal i intransferible.

El votant que utilitzi aquesta acreditació no nominal per procedir a la votació, tindrà les mateixes condicions
que mitjançant la utilització de la credencial relacionada amb la contrasenya inicialment rebuda.

El votant que sol·liciti aquesta acreditació robusta serà informat de que els anteriors vots que hagués emès
amb l'altre sistema vàlid (credencial associada a la contrasenya rebuda) serà revocada, restant sense efecte
(com si mai s'hagués efectuat) i essent el vot vàlid el que sigui emès per l'acreditació robusta.

 

Article 13

Justificant de vot

El votant, un cop emeti el seu vot obtindrà un justificant electrònic conforme ha votat.

 

Article 14

Vots nuls

El programari del vot telemàtic impedeix els vots nuls tota vegada que el sistema no accepta l'emissió d'un vot
d'aquestes característiques. No obstant això, es manté la possibilitat d'emetre el vot en blanc.

 

Article 15

Desxiframent dels vots

Abans de l'inici de la jornada de votació telemàtica remota, es reunirà la Mesa Electoral Central i procedirà a
establir els mitjans necessaris per poder desxifrar els vots emesos una vegada finalitzada la votació, adoptant
les oportunes mesures de seguretat al respecte.

 

Article 16

Escrutini

Tots els vots que s'emetin quedaran dipositats a mitjans telemàtics que hauran de garantir l'anonimat, la
seguretat i un correcte funcionament. L'òrgan de govern podrà contractar els serveis necessaris per al bon fi de
la votació telemàtica. Igualment proveirà dels mitjans d'informació i demostració necessaris per tal que ningú,
per raó d'edat o de dificultats tècniques, es vegi privat del dret de vot.

Un cop finalitzades les votacions es procedirà a l'escrutini, que serà públic i es portarà a terme de la manera
següent:

- Les votacions, tant presencials com remotes, es tancaran a l'hora exacta fixada.

- Seguidament, el president de la Mesa Electoral Central anunciarà la finalització de la votació i els membres de
la Mesa Electoral procediran a desxifrar els vots per poder efectuar-ne l'escrutini.

El programa de desxiframent haurà d'impedir conèixer la identitat de l'emissor de cada vot. Una vegada el
programa hagi acabat l'escrutini, el President de la Mesa Electoral Central farà púbic el resultat.

 

Article 17

Empat

En cas d'empat en el nombre de vots, se seguirà el procediment que fixen els Estatuts del Col·legi.

 

Article 18

Publicació dels resultats electorals
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Sens perjudici de la redacció de l'acta completa en el termini establert, la Mesa Electoral Central donarà
publicitat immediata dels resultats electorals i proclamarà provisionalment com a candidatura electe la que
hagi obtingut el major nombre de vots.

 

Article·19

Recursos

1. Els resultats electorals poden ser impugnats per les candidatures, en el termini de tres dies hàbils comptats
a partir de la proclamació provisional de la candidatura electa. En cas d'impugnació queda en suspens la
proclamació definitiva de les candidatures electes fins que la Mesa Electoral Central no resolgui sobre el cas, en
el termini de tres dies hàbils.

2. Si la Mesa Electoral Central declara nul·la l'elecció, caldrà repetir-la dins el termini i en les condicions que
estableixi la mateixa Mesa.

3. Els acords de proclamació definitiva de les candidatures electes per la Mesa Electoral Central posen fi al
procés electoral i les seves decisions poden ser objecte de recurs davant la mateixa Mesa o directament davant
la jurisdicció corresponent.

4. Transcorregut el termini d'un any després que finalitzi el termini per impugnar el resultat electoral, es
procedirà a la destrucció dels vots telemàtics de l'escrutini.

 

 

Disposició transitòria única

Aquest reglament electoral entrarà en vigor l'1 de gener de 2022.

Atès que els anys 2019 i 2020 s'han de celebrar processos electorals per a la renovació de la meitat de la Junta
de Govern, les juntes directives de les demarcacions i la Delegació del Col·legi, fins el 31 de desembre de 2021
les indicades eleccions s'efectuaran d'acord amb el procediment dels articles 35 a 42 dels Estatuts del Col·legi
aprovats per Junta General Extraordinària de 14 d'octubre de 1999 i modificats per juntes generals
extraordinàries de 23 de febrer i 30 de març de 2009 i 15 de desembre de 2016. Aquests articles mantindran
vigència fins al 31 de desembre de 2021.

A la convocatòria d'aquests processos s'indicarà que les persones que en resultin electes ocuparan els seus
càrrecs exclusivament fins a les eleccions que es convoquin l'any 2022.

Els càrrecs de la Junta de Govern, les juntes directives de les demarcacions i la Delegació del Col·legi que
haurien de finalitzar el seu càrrec l'any 2021 continuaran en els mateixos, fins a les indicades eleccions de l'any
2022.

L'any 2022 s'endegaran el processos electorals per a la renovació total de la Junta de Governi, les juntes
directives de les demarcacions i la Delegació del Col·legi, que es desenvoluparan d'acord amb el nou
reglament.

 

(19.182.061)
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