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Convocatòria d'eleccions per al divendres 4 d’octubre de 2019 
 
 
12/07/2019 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 55 dels Estatuts col·legials vigents, 
en sessió de 12 de juliol de 2019, la Junta de Govern del CLC ha acordat 
convocar eleccions per al dia 4 d’octubre de 2019, amb la finalitat de proveir els 
càrrecs de sotsdegà / sotsdegana, secretari / secretària, comptador / comptadora 
i tres vocals de la Junta de Govern.  
 
En aquest procés es dóna compliment al que disposa l’article 52.1 dels Estatuts 
publicats al DOGC de 8 de setembre de 2009, modificat per acord de l’Assemblea 
General Extraordinària del CLC celebrada el dia 20 de juliol de 2015 que fou publicat al 
DOGC de 7 d’agost de 2015, on s’estableix que “La següent renovació serà per al 
sotsdegà / sotsdegana, secretari / secretària, comptador / comptadora i tres vocals” i 
tindran un mandat de quatre anys.  
 
Les eleccions es regiran pel que disposen els articles 52 a 67 dels Estatuts col·legials, 
modificats en relació als articles 52.1, 54.1 i 61.3 per acord publicat al DOGC de 7 
d’agost de 2015 i pels criteris indicats en els apartats següents.  
 
Seran electors les persones col·legiades exercents i no exercents que no estiguin 
suspesos de drets col·legials per acord ferm adoptat amb anterioritat a la data de la 
convocatòria. 
 
De conformitat amb l’article 54 dels Estatuts, per a ser candidat caldrà que en el 
moment de la convocatòria compleixin els requisits següents: 
 

a) no estar suspesos dels drets col·legials per acord ferm adoptat amb anterioritat 
a la data de la convocatòria, 

b) acreditar una antiguitat de col·legiació mínima d’un any,  
c) que no existeixi en el seu expedient personal cap nota de sanció disciplinària 

col·legial, 
d) que sigui presentat com a candidat per un mínim de 20 persones col·legiades, 

que hauran de donar suport al candidat mitjançant paper oficial del Col·legi en 
el qual hi constarà el nom i cognoms, DNI, número de col·legiat i signatura de 
la persona que dóna suport. 

 
Les candidatures aniran dirigides a la Secretaria del Col·legi i es podran presentar al 
Registre del CLC (Passatge Pagès, número 13 de Barcelona) fins a les 19h del 
dimarts 10 de setembre de 2019, dins dels horaris d’obertura del Col·legi. La Junta de 
Govern, verificat el compliment dels requisits per ésser candidat, proclamarà les 
candidatures el divendres 13 de setembre de 2019, ho notificarà als interessats i ho 
farà públic mitjançant comunicació a totes les persones col·legiades. 
 
Els candidats proclamats que no tinguin opositors quedaran elegits automàticament el 
dia 13 de setembre de 2019, sense que s’hagin de celebrar les eleccions previstes pel 
dia 4 d’octubre de 2019. Per al cas que aquesta candidatura proclamada sense 
opositors resultés com a conseqüència de la desestimació del recurs interposat contra 
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la resolució d’exclusió de candidat d’una altra candidatura, aquesta quedaria elegida 
automàticament el dia 18 de setembre de 2019 i tampoc es celebrarien eleccions el dia 
4 d’octubre. Per contra, si hi ha més d’una candidatura proclamada, el procediment 
electoral continua. 
 
D’acord amb l’article 62 dels Estatuts, el termini per a sol·licitar la certificació d’inclusió 
al cens electoral per al vot per correu finalitza el dilluns 23 de setembre de 2019. 
Només es computaran els vots emesos per correu certificat que compleixin els 
requisits de l’article 62 dels Estatuts, i que tinguin entrada a la Secretaria del Col·legi 
abans de començar l’escrutini, en cas contrari, seran destruïts. 
 
El mateix dia de la convocatòria, es publica la llista definitiva de les persones 
col·legiades electores. El llistat es podrà consultar al Taulell d’anuncis de la Seu del 
CLC (Passatge Pagès, número 13 de Barcelona), i les persones col·legiades electores 
tindran un termini de 10 dies naturals des de la seva publicació, que finalitzarà el 
dilluns 22 de juliol de 2019, per formular reclamacions al contingut de la llista.  
 
Els electors i les electores podran emetre el seu vot a la seu del Col·legi de Logopedes 
de Catalunya (Passatge Pagès, número 13 de Barcelona) entre les 10.00 h i les 
18.00 h del divendres 4 d’octubre de 2019. A les 18.00h es tancaran les urnes.  
 
A partir de les 18.00 h, un cop introduïts els vots per correu vàlidament emesos, 
començarà l’escrutini. 
 
Es convoca a totes les persones col·legiades a les eleccions per escollir els càrrecs de 
sotsdegà / sotsdegana, secretari / secretària, comptador / comptadora i tres vocals de 
la Junta de Govern. 
 
A la pàgina web del CLC (www.clc.cat) podreu consultar la documentació relativa a la 
convocatòria de les Eleccions (l’acord de convocatòria de les eleccions; el calendari 
electoral i el procediment electoral a seguir aprovats per la Junta de Govern de 12 de 
juliol de 2019; i un extracte de la normativa col·legial en matèria de règim electoral). 
 
Cal recordar que els tràmits que s’hagin de fer davant del Col·legi s’hauran de fer dins 
dels horaris del CLC. L’horari del CLC serà de dilluns a divendres de 9.00h a 19.00h. 
Tanmateix, 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 que el CLC tanca per 
vacances (del 7 d’agost de 2019 al 18 d’agost del 2019, ambdós inclosos). El CLC 
també romandrà tancat els dies 23 i 24 de setembre.  
 
 

Barcelona, 12 de juliol de 2019. 


