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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE 29 DE JUNY DE 2021 SOBRE LA 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 

 
 
 

a) Convocatòria, condicions i calendari electoral 
 
S’acorda convocar les eleccions a la Junta de Govern i a delegats de 
l’Assemblea de Compromissaris, que se celebraran el dia 22 de setembre de 
2021, de conformitat amb el previst als Estatuts col·legials, en les condicions 
previstes en el present acord, i en els terminis indicats al calendari electoral 
que s’aprova i que figura com annex 1.  
 
b) Publicitat de la convocatòria 
 
La convocatòria i el calendari electoral es comunicaran mitjançant una 
tramesa per correu postal i per correu electrònic a tota la col·legiació, i es 
publicarà al web del CoMB, i als taulells d’anuncis del CoMB i de les seves 
delegacions. 
 

 
c) Modalitats de votació i unicitat de vot 
 
S’acorda establir, a més dels sistemes tradicionals d’emissió del vot 
(presencial en paper i per correu postal), la possibilitat d’emetre el vot per 
mitjans electrònics de manera presencial als punts de votació electrònica 
especialment habilitats (urna electrònica), en les condicions que més endavant 
es descriuen. 
 
El vot presencial electrònic estarà disponible pels electors durant el decurs de 
la jornada de votacions del 22 de setembre de 2021, en el mateix horari que el 
del vot presencial en paper (de les 9:00 a les 20:00 h.). 
 
El dia de les votacions els col·legiats podran escollir exercir el vot en el lloc i 
modalitat d’emissió de vot presencial que els hi sigui més convenient, amb 
independència de la seva comarca d’adscripció. 
 
Les meses electorals, situades a la seu del CoMB, i la plataforma de vot 
electrònic disposaran d’accés permanent i contínuament sincronitzat al cens 
electoral en format electrònic, de manera que es garanteixi la unicitat del vot 
presencial.  
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• Condicions específiques del vot presencial en paper i del vot per 
correu postal 

 
Les condicions del vot presencial en paper i el vot per correu postal son les 
establertes als Estatuts del COMB. 
 
El vot presencial en paper es podrà emetre el dia de les eleccions només a la 
seu del COMB a Barcelona, Passeig de la Bonanova 47, i a aquest efecte es 
constituiran les meses electorals que correspongui. 
 

• Condicions específiques del vot electrònic presencial (urna 
electrònica) 

 
Per a la emissió del vot electrònic presencial s’habilitaran punts presencials 
de votació electrònica, amb els dispositius informàtics suficients per a 
l’emissió del vot, en cadascuna de les delegacions del CoMB que disposen de 
locals propis:  
 

Manresa - Bages 
Alcalde Armengou, 11, entresòl  

     
Sabadell - Vallès Occidental 
Batllevell, 79  

 
Terrassa - Vallès Occidental 
Comte d'Ègara, 22 1-1  

 
Vic - Osona 
Pare Coll, 12 baixos esquerra  

 
-La identificació dels votants en la urna electrònica es farà exclusivament amb 
un dels següents certificats electrònics qualificats en dispositiu qualificat 
(targeta criptogràfica o USB): 
 
 Certificat Corporatiu de Col·legiat del CoMB, emès per l’Autoritat de 

Certificació Firmaprofesional (el que distribueix el CoMB amb el 
carnet de col·legiat). 

 DNIelectrónico, emès per l’Autoritat de Certificació de la Dirección 
General de la Policía. 

 
-El quatre locals amb punts presencials de votació electrònica comptaran 
durant tota la jornada de votacions amb un suport auxiliar de personal del 
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COMB, amb les funcions i responsabilitats que determini la Junta Electoral, i 
sota la seva supervisió i control. 
 
-Durant la jornada electoral, en els quatre locals disposats amb punts 
presencials de votació electrònica només hi podran accedir els electors pel 
temps necessari per a exercir el seu dret a vot, el personal del CoMB autoritzat 
per la Junta Electoral, i les persones apoderades de les candidatures, 
respectant el lliure exercici del dret a vot i el seu secret.  
  
-La plataforma informàtica de vot electrònic que s’utilitzi haurà de garantir, 
com a mínim, els següents aspectes: 
 

a. La llibertat de vot, de manera que s'exclogui qualsevol coerció a 
l'elector que determini l'orientació del seu vot. 

b. El caràcter secret del vot i la garantia de privadesa total de l'elector. 
El procediment de vot electrònic no permet establir un vincle entre 
el sentit del vot i la persona que l'ha emès, i es garanteix la 
destrucció de la informació personal de l'elector un cop finalitzat el 
procediment electoral. 

c. La integritat i la inalterabilitat qualitativa i quantitativa del vot. El 
procediment de vot electrònic garanteix que la voluntat expressada 
per l'elector és autèntica, inequívoca i que no ha estat alterada ni 
qualitativament ni quantitativament. 

d. La unicitat del vot. L'elector pot emetre un sol vot i s'elimina tota 
possibilitat de duplicitat o multiplicitat de vot per part d'una 
mateixa persona. 

e. La seguretat en totes les fases del procediment del vot electrònic. La 
seguretat tècnica dels procediments de transmissió i 
emmagatzematge de la informació, amb mesures que garanteixin la 
traçabilitat i mesures contra addicions, sostraccions, 
manipulacions, suplantacions o tergiversacions del procediment de 
vot. 

f. La identificació segura de tots els participants, en particular del 
electors. El procediment de vot electrònic es fonamenta en un 
sistema d'identificació segura i fefaent. 

g. La transparència i l'objectivitat en el procediment de vot electrònic 
i en l'escrutini. 

h. La verificabilitat global i individual del procediment de vot. Els 
òrgans competents en matèria electoral poden verificar el 
funcionament correcte del procediment de vot electrònic i l'elector 
o l'electora pot verificar tot el procediment d'emissió del seu vot. 
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i. L'auditabilitat del procediment de vot. El procediment del vot 
electrònic és auditable mitjançant eines estàndard amb la finalitat 
de comprovar que tot el procés de votació és correcte. 

 
-Prèviament a la celebració de les votacions es publicarà al web del CoMB el 
Manual d’Ús i el Manual Tècnic de la plataforma de vot electrònic, així com altra 
informació que pugui resultar d’interès per a participar en el procés electoral amb 
aquesta modalitat de votació. 
 
d)Designació d’auditor per al procés de vot electrònic 
 
S’acorda designar com auditor del procés de vot electrònic a l’entitat AGTIC 
CONSULTING, S.L., consultora externa experta en auditoria de processos de vot 
electrònic, que comprovarà que la plataforma de vot que s’utilitzi compleix els 
requisits i aspectes tècnics i de garanties esmentats en l’apartat anterior, i emetrà 
davant la Junta Electoral les recomanacions que siguin necessàries abans, durant 
i desprès del procés electoral de votació electrònica, així com un informe final 
que acrediti la fiabilitat dels resultats dels vots emesos amb aquest sistema de 
votació. 
 

e)Tancament i publicació del cens electoral. Distribució de compromissaris per 
comarques. 

 
S’acorda tancar el cens electoral a les 14:30 h. del dia d’avui, amb les divisions 
comarcals corresponents.  
 
El cens es podrà consultar a l’espai especialment habilitat al web del COMB (amb 
accés individualitzat prèvia identificació d’usuari i contrasenya).També restarà 
disponible la consulta presencial a la seu del COMB (Unitat d’Atenció al 
Col·legiat) i a les delegacions de Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic.  
 
La distribució del nombre de delegats a elegir per comarca que resulta a partir 
del cens tancat, en aplicació de l’article 17 dels Estatuts, és la següent: 
 
 
ALT PENEDES                   5 

ANOIA                         5 
BAGES                         8 
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BAIX 
LLOBREGAT                

28 

BARCELONES                    173 

BERGUEDA 5 
GARRAF                        5 
MARESME 15 
OSONA 5 
VALLES 
OCCIDENTAL  
            

40 

VALLES 
ORIENTAL               

11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


