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ELECCIONS  COL·LEGIALS 10 DE MAIG  2018 

CONVOCATÒRIA 

La Junta de Govern en sessió de sis de març de dos mil divuit ha acordat, de conformitat amb el 
que és previst als  articles 40.A.h) i 59.1 dels Estatuts, convocar ELECCIONS PER AL DIA 10 
DE MAIG als següents càrrecs col·legials:  

1. Òrgans Centrals

• 200 representants de l’Assemblea General, per quatre anys de mandat. D’acord amb
els articles 59 i 60 del Estatuts, i tenint en compte que a 31.12.2017 el cens electoral
format per 10219 col·legiats es distribueix en 7876 col·legiats adscrits a la
Demarcació de Barcelona, 419 a la Demarcació de les Comarques Centrals*, 129 a
la Demarcació de l’Ebre, 853 a la de Girona,400 a la de Lleida i 542 a la de Tarragona,
el total de representants a elegir a cada Demarcació és el següent, doncs a cada
demarcació li correspon almenys el 5% del total de representants de l’assemblea, o
sigui 10 representants. Els 140 representats restants s’assignen en proporció als
col·legiats inscrits a cada demarcació al moment de tancament del cens electoral:

Barcelona 118 representants 
Comarques Centrals 16  representants 
Ebre 12 representants 
Girona 22 representants 
Lleida 15 representants 
Tarragona 17 representants 

• Degà, Secretari, Tresorer i tres Vocals de la Junta de Govern, tots per quatre anys de
mandat.

2. Demarcació de Barcelona.

• 118 representants de la Junta General de la Demarcació de Barcelona per quatre
anys de mandat, que seran els representants que resultin elegits per a l’Assemblea
General del COAC per la circumscripció de la Demarcació de Barcelona, d’acord amb
l’article 37.4 dels Estatuts.

• President, Secretari, Tresorer i tres Vocals de la Junta Directiva, tots per quatre anys
de mandat.

• Delegat de la Delegació del Vallès per un mandat de quatre anys, que s’elegirà entre
els inscrits a la Demarcació de Barcelona que siguin residents a l’àmbit de la
Delegació.

3. Demarcació de les Comarques Centrals*

• President, Secretari, Tresorer i un Vocal de la Junta Directiva, tots per quatre
anys de mandat.

*Creada per acord de l’Assemblea General Extraordinària de 1.3.2018, comprèn
tots els arquitectes que a 31.12.2017 estiguessin adscrits a la Demarcació de
Barcelona a d’acord amb l’art. 17.3 dels Estatuts,  que a més a aquella mateixa
data fossin residents a alguna de les comarques següents: Anoia, Bages,
Bergadà, Moianès i Osona, en el sentit indicat pels articles 14.2 i 16.3 dels
Estatuts.
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4. Demarcació de l'Ebre.

• President, Secretari, Tresorer i un Vocal de la Junta Directiva, tots per quatre anys de
mandat.

5. Demarcació de Girona.

• President, Secretari, Tresorer i un Vocal de la Junta Directiva, tots per quatre anys de
mandat.

• Delegat de la Delegació d'Alt Empordà per un mandat de quatre anys, que s’elegirà
entre els inscrits a la Demarcació de Girona i residents a l’àmbit de la Delegació.

• Delegat de la Delegació Garrotxa-Ripollès per un mandat de quatre anys, que
s’elegirà entre els inscrits a la Demarcació de Girona i residents a l’àmbit de la
Delegació.

6. Demarcació de Lleida.

• President, Secretari, Tresorer i un Vocal de la Junta Directiva, tots per quatre anys de
mandat.

• Delegat de la Delegació del Pirineu per un mandat de quatre anys, que s’elegirà entre
els inscrits a la Demarcació de Lleida i residents a l’àmbit de la Delegació

7.- Demarcació de Tarragona. 

• President Secretari, Tresorer i un Vocal de la Junta Directiva, tots per quatre anys de
mandat.

Amb motiu d’aquesta convocatòria acaben el seu mandat els següents col·legiats: 

• Els 200 representants de l’actual Assemblea General del Col·legi, elegits el maig
de 2014.

• Els 133 representants de l’actual Junta General de la Demarcació de Barcelona,
elegits el maig de 2014.

• Els membres de la Junta de Govern del Col·legi:

M. Assumpció Puig i Hors (Degana en funcions)
Manel Casadevall i Pla (President de la Demarcació de Barcelona)
Joan-Manuel Margalef i Miralles (President de la Demarcació de l’Ebre)
Narcís Reverendo i Hospital (President de la Demarcació de Girona)
Víctor Pérez-Pallarès i Luque (President de la Demarcació de Lleida)
Joan Tous i Gomà-Camps (President de la Demarcació de Tarragona i Secretari en
funcions)
Ione Ruete Díaz (Tresorera)
Enric Mir i Teixidor (Vocal)
Manuel Ruisánchez i Capelastegui (Vocal)
Ivan Gas Chulbi (Vocal)

• Els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona:

Manel Casadevall i Pla (President)
Pere Castelltort i Sales (Secretari)
Carla Habif Hassid Bozzo (Tresorera)
Salvador Torrents i Vergés (Vocal)
Laura Subirà i Comas (Vocal)
Fernando Gil González (Vocal)
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Enric Masana i Botella (Delegat del Bages-Berguedà) 
Miquel Sitjà i Domènech (Delegat d’Osona) 
Miquel Turné i Oliveras (Delegat del Vallès) 

• Els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de l’Ebre:

Joan-Manuel Margalef i Miralles (President)
Laura Ismael i Segarra (Secretària)
Gemma Balada i Franch (Tresorera)
Antoni Josep López i Daufí (Vocal)

• Els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona:

Narcís Reverendo i Hospital (President)
Jordi Paulí Collado (Secretari)
Jordi Ortega i Batlle (Tresorer)
Sílvia Musquera i Felip (Vocal)
Esteve Antoni Vilanova i Brugués (Delegat Alt Empordà)
Neus Roca i Cambras (Delegada Garrotxa-Ripollés)

• Els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de Lleida:

Víctor Pérez-Pallarés i Luque (President)
Sonia Urbina Sampedro (Secretària)
Josep Lluís de la Fuente i Pascual (Tresorer)
Ramon Llobera i Serentill (Vocal)
Ricard Lobo i Sastre (Delegat Pirineu)

• Els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de Tarragona:

Joan Tous i Gomà-Camps (President)
Juan Manuel Zaguirre Fernández (Secretari)
Maria Almirall i Ferrerons (Tresorera)
Jordi J. Romera i Cid (Vocal)

Aquestes eleccions es regiran pels Estatuts col·legials i pel Reglament electoral publicats als 
Diaris Oficials de la Generalitat núm. 6560 de 12.02.2014 i 6578 de 10.3.2014 , així com per les 
Normes Electorals que els desenvolupen i que els col·legiats i les col·legiades poden 
consultar i descarregar al web http://www.arquitectes.cat, així com obtenir-les en format 
paper a les secretaries de les Demarcacions i Delegacions. 

D’acord amb l’article 30 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu, els terminis 
estatutàriament previstos per al procés electoral s’han determinat computant únicament els dies 
hàbils; és a dir, dies laborables de dilluns a divendres, excloent dissabtes, diumenges i festius. 
Aquest últims són del  29 de març al 2 d’abril ambdós inclosos (Setmana Santa), així com l’1 i el 
21 de maig (Festa del Treball i Pasqua Granada) 

Joan Tous i Gomà-Camps  
Secretari en funcions del COAC 

Barcelona, 6 de març de 2018 


