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CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

De conformitat amb el que estableixen els articles 67, 116 i següents dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i segons 
l’acord de Junta de Govern pres el dia 18 de setembre de 2017, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern. 
L’Assemblea General Extraordinària de col·legiats encarregada d’elegir els membres de la Junta de Govern tindrà lloc el proper dia 28 de novembre de 
2017, a la sala d’actes de la seu col·legial, a Travessera de Gràcia, 93-95 de Barcelona, a les 9.00 hores en primera convocatòria, i a les 10.00 hores en 
segona, per tractar el següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 

Únic.- Eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 116 dels Estatuts col·legials, es comunica que el calendari electoral és el següent: 
 
El termini per presentar les candidatures, que s’hauran de formalitzar davant la Secretaria del COEC, finalitzarà a les 14.00 hores del proper 3 d’octubre 
de 2017. 
 
D’acord amb l’article 119 dels Estatuts, només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern, sens perjudici del que 
disposa l’article 122 dels Estatuts, mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant, en tot cas, 
la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades. La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de la proposta d’un mínim de 50 
col·legiats/des, entre els quals no es poden computar la dels propis membres que integren la candidatura. 
 
D’acord amb l’article 117 dels Estatuts col·legials, són condicions especials d’elegibilitat les següents:  
 

• President i Vicepresident de la Junta de Govern: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació; 
• La resta de càrrecs de la Junta de Govern (inclòs Presidents de Juntes Provincials), excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici 

professional i col·legiació; 
• Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació. 

 
La proclamació de candidatures, que es comunicarà als col·legiats, serà el dia  6 d’octubre de 2017. 
 
D’acord amb l’article 132, les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 21 de novembre, a les 10h, fins al dia 24 de novembre, a les 23:59h. 
Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 28 de novembre, entre les 10.00 hores i les 19.00 hores, a la mesa 
electoral corresponent a l’òrgan territorial on figurin donats d’alta. El vot pressencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.   
 
En finalitzar les votacions, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora, el mandat de la qual tindrà una durada de quatre anys. 
 
En cas de proclamar-se una única candidatura, els seus integrants es proclamaran directament membres de la Junta de Govern sense necessitat 
d’eleccions. 
 
La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels col·legiats següents: 
 
President: Dr. Xavier Costa Codina. 
Secretari: Dr. Josep Maria de Clemente Sala. 
Vocals: Dr. Josep Maria Casanelles Bassols, Dr. Francesc Matas Estany, Dr. Joaquín Porta Jorba. 
Suplents: Dr. Raül Minoves Sabanes, Dr. Carles Serra de Fortuny, Dra. Ana López Giménez. 
 
Els Presidents de les Juntes Provincials actuaran com a delegats de la Junta Electoral en la seva respectiva demarcació. 
 
D’acord amb l’article 125 dels Estatuts col·legials, dintre dels cinc dies següents a la convocatòria de les eleccions, la Junta de Govern exposarà la llista 
d’electors a la Secretaria de la seu del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, així com a les Juntes Provincials corresponents, perquè 
els col·legiats i col·legiades puguin consultar-la i formular les reclamacions que siguin procedents. Les llistes d’electors podran ser consultades pels 
col·legiats/des, dins l’horari habitual d’atenció al públic. D’acord amb l’article 117 dels Estatuts col·legials, el cens electoral contindrà tots els col·legiats i 
col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions o no estiguin sancionats amb suspensió dels drets 
col·legials,  
 
Barcelona, 19 de setembre de 2017. 
Vist i plau 
El president El secretari 

  
  

   

   

  

  Antoni Gómez Jiménez Elias Casals i Peidró 

 


