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REIAL ACADÈMIA EUROPEA DE DOCTORS 
_________________________________________ 

 
NORMES ELECTORALS 

 
 
Primera.- Objectiu i àmbit. 
Segona.- Convocatòria d’eleccions i constitució de la Mesa Electoral 
Tercera.- Exposició del cens electoral 
Quarta.- Presentació de candidatures. 
Cinquena.- Difusió de les candidatures 
Sisena.- Jornada electoral: votació, recompte de vots i proclamació de la candidatura triada. 
Setena.- Acta de la Junta General. 
 
 
Primera.- Objectiu i àmbit  
  
D'acord amb els articles 16.3 i 25.1 del estatuts i 13 i ss. del Reglament de Règim Interior  de la Reial 
Acadèmia Europea de Doctors, les presents normes persegueixen ordenar el procés electoral per a la 
elecció de la Junta de Govern i Presidents de les cinc seccions, que es durà a terme en la Junta General 
del proper 15 de setembre de 2016 a les cinc de la tarda en primera convocatòria i a les cinc i quart  
a la segona convocatòria. 
 
La seva eficàcia expira una vegada hagi finalitzat aquesta elecció i designats els nous integrants de la 
Junta de Govern i Presidents de les cinc seccions. 
  
 
Segona.- Convocatòria de eleccions i constitució de la Mesa Electoral 
 
El proper dia 11 de juliol, el President emetrà convocatòria anticipada d’eleccions i quedarà 
constituïda la Mesa Electoral que estarà composada per: 
 
President: L’Acadèmic Numerari de major edat.  
Vocals: Els dos Acadèmics numeraris de menor edat. El més jove, actuarà com a Secretari. 
 
En cas de que qualsevol dels membres de la Mesa no pugui assumir les funcions corresponents, el 
substituirà l’Acadèmic que segueixi a la llista. 
 
Els membres de la Mesa Electoral no poden figurar com a candidats de cap candidatura, ni poden ser 
membres de la Junta de Govern que convoqui.  
 

MESA ELECTORAL 
 

    President:   Francisco Javier Tapia García (titular) 
                                        Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins (substitut) 
 
                  Vocals:         José Maria Merigó Lindahl (titular) 
                   Jaume Gil Lafuente (titular) 
                           Santiago José Castellà Surribas (substitut) 

                          Francesc Torralba Roselló (substitut) 
                           Luis Carrière Lluch (substitut) 
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Tercera.- Exposició del cens electoral 
 
Entre els dies 12 i 15 de juliol, ambdós inclosos, quedarà exposat a la web de la RAED el Cens Electoral 
composat per tots els Acadèmics Numeraris i Emèrits. 
 
Els dies 18 i 19 de juliol la Mesa resoldrà totes les reclamacions que s’hagin presentat al Cens Electoral. 
 
 
Quarta.- Presentació de candidatures 
 
Entre el dies 1 al 6 de setembre es presentaran a la Mesa Electoral les candidatures. 
Les candidatures hauran de lliurar-se personalment en la seu de la RAED (Via Laietana, 32 3er pis) 
abans de les 14:00 hores del dia 6 de setembre.  
 
Els acadèmics numeraris i emèrits podran presentar per escrit candidatures completes indicant els 
noms, cognoms i signatura d'aquells acadèmics numeraris o emèrits proposats com President, tres 
Vice-Presidents, Secretari General, Vice-Secretari, Editor i Tresorer. La candidatura també haurà 
d'integrar els acadèmics numeraris o emèrits proposats per ocupar els càrrecs de Presidents de 
cadascuna de les cinc seccions. Els integrants en una candidatura no podran formar part d'una altra. 
 
El dia 7 de setembre, la Mesa Electoral comprovarà que les candidatures presentades reuneixen els 
requisits exigits per a la presentació de les candidatures. 
 
La Mesa Electoral, només podrà desestimar una candidatura per incompliment dels requisits establerts 
en el Reglament de Règim Interior. La desestimació serà comunicada immediatament a qui allí constés 
com candidat a President exposant-li les raons i concedint-li 24 hores perquè formuli al·legacions. 
Formulades aquestes, la Mesa Electoral es reunirà d'urgència per examinar-les i adoptar una decisió 
que serà immediatament comunicada al candidat a President. 
 
El dia 9 de setembre, abans de las 15 hores,  la Mesa Electoral comunicarà al President de la Junta de 
Govern las candidatures finalment admeses en el procés electoral. Aquest mateix dia la Junta de 
Govern proclamarà i publicarà a la web de la RAED aquestes candidatures. 
 
Cinquena.- Difusió de les candidatures 
 
Durant els dies 12 i 13 de setembre els integrants de les corresponents candidatures podran donar 
difusió entre els electors dels seus programes de govern per als pròxims cinc anys. 
 
Sisena.- Jornada electoral: votació, recompte de vots i proclamació de la candidatura triada 
 
El dia 15 de setembre a les 17 hores es constituirà la Junta General, en primera convocatòria i a les 
17.15 en segona convocatòria i amb un únic punt del ordre del dia: Elecció de nova Junta de Govern.  
 
Immediatament desprès d’iniciada la sessió es constituirà una nova mesa electoral que estarà 
presidida pel President sortint i dos acadèmics més, numeraris o emèrits, a proposta del President 
sortint.  
 
Cada candidatura proclamada podrà designar, si així ho desitja, un interventor que s'asseurà a la mesa 
electoral i comprovarà la regularitat de l'elecció. 
 
De conformitat amb els Estatuts només podran participar en la votació de la Junta de Govern els 
acadèmics numeraris i emèrits. 
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La votació serà personal, secreta i mitjançant l'ús de paperetes a dipositar en una urna. 
 
Es facilitaran paperetes a disposició dels acadèmics de cadascuna de les candidatures proclamades així 
com paperetes en blanc. 
 
El President sortint adoptarà les mesures necessàries per assegurar la regularitat de la votació.  
    
Immediatament a continuació d'haver finalitzat la votació, la mesa electoral i, si s’escau, amb presència 
dels interventors, procediran al recompte de vots i facilitaran el resultat al President sortint qui el farà 
públic a la Junta General. 
 
Setena.- Acta de la Junta General. 
 
Proclamada la candidatura guanyadora, els membres de la mesa electoral consignaran el resultat de 
la votació en l'acta de la Junta General. Els interventors també signaran aquesta acta consignant  si 
s’escau les consideracions pertinents que creguin oportunes.  
 
El nou Secretari General signarà l'acta amb el vist-i-plau del nou President i adoptarà les mesures 
necessàries per conservar la documentació i paperetes. 
 
 
Barcelona, 11 de juliol de 2016 


