Barcelona, 31 de gener de 2019

Benvolut/da Col·legiat/da,
T’informem que, per acord de la votació de Junta del COEINF sol·licitada el
passat 24 de gener, es convoca l’Assemblea ordinària núm. 18 i l’Assemblea
extraordinària núm. 14 del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya, que tindran lloc el dijous 21 de març de 2019, per la tarda en horari i
ubicació pendents de definir.
Tal com marquen els estatus del COEINF, aquest any procedeix la renovació de
3 membres de la Junta i 3 suplents. Podeu consultar el procediment electoral
de la Junta, al Capítol VIII de les eleccions dels estatuts. Segons l’article 78, 79 i
81, a continuació indiquem el calendari i procediment de presentació de
candidatures a membres de la Junta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentació de pre-candidatures: del 7 al 13 de febrer
Període de negociació: del 14 al 20 de febrer
Formalització de candidatures: del 21 de març al 28 febrerl
Publicació candidatures provisionals: 7 de març
Període d’impugnació: del 7 al 14 de març
Publicació candidatures oficials: 14 de març
Votació: dins de l’Assemblea, 21 de març

Presentació de les precadindatures a Junta
Per considerar presentada correctament una candidatura per optar a la Junta
s’haurà de presentar una sol·licitud que compleixi els següents requisits:
•
•

La sol·licitud s’haurà de presentar a la secretaria del Col·legi, dirigida a la
Junta, dins del període reservat a aquest efecte.
Cal que hi consti el nom, cognoms, número de col·legiat i document
d’identitat dels candidats que seran un mínim de cinc. La llista serà
ordenada i el primer serà considerat el portaveu.
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•

•
•

•

•

•
•

•

La sol·licitud pot venir avalada per signatures de suport, per a cadascuna
de les quals s’haurà de fer constar el nom, cognoms, número de col·legiat i
document d’identitat. Entre candidats i avaladors hauran de totalitzar un
mínim de 15 persones.
Tant els candidats com els avaladors hauran d’estar col·legiats.
Tots els candidats de la llista han de poder acreditar un mínim d’un any
d’exercici professional o dedicació a les labors pròpies de l’Enginyeria en
Informàtica.
Caldrà demostrar que en cap cas, tant entre els candidats com entre els
avaladors no hi hagi més d’un 20% de persones vinculades
professionalment a la mateixa empresa.
També caldrà demostrar que, tant entre els candidats com entre els
avaladors, un mínim del 10% han de ser autònoms en exercici, segons la
definició de l’article 16.
Tant entre els candidats com entre els avaladors, un mínim del 10% han de
ser residents fora de la província de Barcelona.
Cap candidat o candidata pot tenir antecedents penals (condemna amb
sentència ferma, no complerta) ni pot estar inhabilitat o sancionat pel
Col·legi.
No es pot figurar com a candidat o candidata a dues llistes però sí que es
pot donar suport a més d’una o figurar com a candidat o candidata a una
llista i donar suport a d’altres. No es pot optar al Deganat i al mateix temps
figurar com a candidat o candidata en una llista a la Junta.

Les candidatures que no compleixin tots aquests requisits seran desestimades
per la Junta i aquest extrem haurà de ser comunicat als interessats, incloent còpia
d’aquest article. Els interessats podran recórrer la decisió davant de la Junta que
resoldria el recurs per majoria simple, acceptant-lo o desestimant-lo. En cas de
desestimació, es podria recórrer davant del defensor o defensora del col·legiat,
que podria portar el recurs a l’Assemblea.
L’Assemblea resoldria el recurs per majoria simple abans de procedir a l’elecció.
En cas que com a conseqüència de la resolució d’un recurs s’hagués de prendre
en consideració alguna candidatura addicional, aquesta hauria de poder participar
a les eleccions en igualtat de condicions. El recurs hauria d’incloure la possible
formalització de la candidatura i s’hauria de presentar amb una anticipació mínima
de 10 dies hàbils abans de l’Assemblea.
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Properament us enviarem per correu electrònic la documentació corresponent, les
paperetes per votar per correu i el formulari per delegar el vot, en cas que no
pugueu assistir personalment a les Assemblees.
Ordre del dia
Acreditació
1a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 18
2a Convocatòria Assemblea Ordinària n. 18
•
•
•
•
•
•

Aprovació de la darrera acta
Presentació del informe de gestió 2018 i pla d’acció 2019
Votació sobre l’aprovació de la gestió
Presentació del resultat econòmic 2018 i pressupost 2019
Votació sobre l’aprovació resultat econòmic 2018 i pressupost 2019
Precs i preguntes

1a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 14
2a Convocatòria Assemblea Extraordinària n. 14
•

Eleccions a membres de la Junta i suplents

Acabat l’acte se servirà una copa de cava, que ens permetrà retrobar-nos i fer
networking.
Esperem comptar amb la teva assistència per tractar aquests temes.
Al final del la convocatòria de l’assemblea publicada al web trobareu el
formulari per confirmar l’assistència.
Rep una cordial salutació,
David Ródenas
Videdegà Secretari
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