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NORMES D’ORDENACIÓ DE L’ACTE DE L’ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL 
COL·LEGI DE CRIMINÒLEGS DE CATALUNYA QUE HA D’APROVAR ELS 

ESTATUTS COL·LEGIALS I ELEGIR LA PRIMERA JUNTA DE GOVERN 

  
Article 1. Convocatòria de l’Assemblea Constituent 
L’Assemblea Constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya es reunirà a la Sala d’Actes del 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), carrer d’Ausiàs Marc 40, 08010 
Barcelona, el dia 25 de gener de 2018, a les 16:00 en primera convocatòria, o bé a les 16:30 en 
segona convocatòria. 
  
Article 2. Dret d’assistència i participació 
Les condicions requerides per a assistir i participar a l’Assemblea Constituent del Col·legi de 
Criminòlegs de Catalunya, pel que fa a l’acreditació acadèmica o professional, són les regulades per 
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de professions titulades i col·legis professionals. A més, les condicions 
administratives seran les següents: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica universitària de Llicenciatura o Graduat en 
Criminologia o del corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat. 
b) Aportar de manera presencial la documentació acreditativa de la possessió del títol. S’acceptarà el 
títol original de Llicenciatura o Grau en Criminologia o el corresponent reconeixement del títol 
estranger degudament homologat, així com la còpia compulsada per una autoritat competent del 
mateix, el certificat substitutori o el resguard del títol, i el certificat acreditatiu de la condició de titulat 
en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent. 
  
Article 3. Informació i publicitat de la convocatòria de l'Assemblea constituent 
La convocatòria de l’Assemblea Constituent, juntament amb la proposta d’Estatuts, la plantilla per a 
la presentació de les candidatures a Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, i la 
plantilla per a la presentació d’esmenes als Estatuts es difondran, com a mínim, 30 dies abans de 
l’Assemblea Constituent a través de la pàgina web oficial del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya 
(https://criminolegs.cat/). La proposta d’Estatuts també es podrà consultar a la seu física del Col·legi. 
La Comissió Gestora procurarà la màxima difusió de la convocatòria de l’Assemblea Constituent i de 
les adreces físiques i virtuals on consultar la proposta d’Estatuts i la resta de documentació que, com 
a mínim, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos mitjans de 
comunicació d’àmplia difusió a l’àmbit territorial del Col·legi. 
 
Article 4. Ordre del dia 
Els punts de l’ordre del dia de l'Assemblea Constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya 
seran els següents: 
1. Salutació i benvinguda a càrrec de la Comissió Gestora, Constitució de l'Assemblea Constituent i 
Constitució de la mesa de l'Assemblea Constituent. 
2. Presentació i aprovació, si escau, de l'informe de gestió de la Comissió Gestora. 
3. Presentació, discussió de les esmenes presentades (defensa i votació, si s'escau) i aprovació dels 
Estatuts definitius del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. 
4. Presentació de les candidatures per a la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de 
Catalunya. 
5. Votacions per a l'elecció de la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. 
6. Proclamació dels resultats de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de 
Catalunya. 
7. Precs i preguntes. 
8. Cloenda. 
  
Article 5. Mesa de l’Assemblea Constituent i sistema de votacions 
La mesa estarà formada per la presidència, la secretaria i la vocalia, escollides entre els participants 
de l’Assemblea Constituent. La secretaria de la mesa serà nomenada entre els membres de la 
Comissió Gestora, mentre que la presidència i la vocalia escollides seran nomenats a la proposta de 
la Comissió Gestora entre els acadèmics i professionals, membres d’altres col·legis professionals 
participants a l’Assemblea Constituent. Així mateix, la presidència i vocalia de la mesa també 
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desenvoluparan tasques d’observació per tal d’assegurar el correcte i transparent desenvolupament 
de l’Assemblea Constituent. No obstant, si alguna persona membre de la mesa, inclòs el secretari, 
fos membre d'una candidatura a Junta de Govern, seria substituïda per una persona que no estigui a 
cap candidatura, a proposta de la Comissió Gestora. 
La mesa dirigirà l'Assemblea en base a les previsions estatutàries i moderarà els debats garantint el 
respecte als assistents. S'adoptaran els acords amb majoria simple. El vot serà secret a les eleccions 
a Junta de Govern, i a la resta dels punts de l’ordre del dia que requereixin votació quan així ho 
demani un mínim d’un 20% dels assistents. En cas d'empat, llevat d'acord en sentit contrari, es 
repetirà la votació les vegades que faci falta. 
  
Article 6. Presentació d'esmenes als Estatuts 
Els criminòlegs i criminòlogues podran proposar esmenes individualment al text dels Estatuts, 
exposant el text afectat, si es tracta d'una supressió, d'una modificació o d'una d'addició, el text 
proposat i una breu motivació. Les esmenes s’hauran de debatre a partir de la presentació a 
l’Assemblea Constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Si la persona que ha presentat 
l’esmenta no assisteix a l’Assemblea, podrà delegar la presentació pública en un altre assistent. En el 
cas que hi hagi esmenes proposades sense cap persona que les pugui defensar, serà la Mesa de 
l’Assemblea constituent qui les llegeixi. La Comissió Gestora lliurarà un model normalitzat, que es 
podrà descarregar a la pàgina web oficial del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya 
(https://criminolegs.cat/). Les esmenes es podran presentar fins a 48 hores abans de la primera 
convocatòria de l’Assemblea Constituent presencialment a la seu del Col·legi de Carrer Balmes, 129 
bis 4º 2º, 08008 Barcelona, o be a través del correu electrònic secretaria@criminolegs.cat. 
  
Article 7. Eleccions a la primera Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya 
L'elecció de la Junta de Govern es farà conforme a les previsions estatutàries provisionals recollides 
en els presents Estatuts, si bé amb les següents especificitats: 
7.1 Les candidatures s'hauran de presentar, fent us del model normalitzat publicat a la pàgina web 
oficial del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya (https://criminolegs.cat/) presencialment a la seu del 
Col·legi de Carrer Balmes, 129 bis 4º 2º, 08008 Barcelona, o bé a través del correu electrònic 
secretaria@criminolegs.cat fins a 48 hores abans de la primera convocatòria de l’Assemblea 
Constituent. La Comissió Gestora confirmarà per correu electrònic l’acceptació de les candidatures, 
tant si han estat presentades presencialment com a través de correu electrònic. Tanmateix, també 
s’acceptarà la presentació de candidatures presencialment durant l’Assemblea Constituent, un cop 
constituïda la mesa de l’Assemblea Constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, i abans de 
l’inici del punt 4 de l’ordre del dia de l’Assemblea Constituent. 
7.2 Les candidatures a Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya han d’incorporar a 
8 persones procurant una distribució paritària entre el número d’homes i dones, amb els càrrecs de: 
president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i 4 vocals. Així mateix, es deixa oberta la 
possibilitat de presentar fins a vuit membres substituts de la Junta de Govern del Col·legi de 
Criminòlegs de Catalunya, condició que no és necessària per a la presentació de la candidatura. 
  
Article 8. Delegació de vot 
Serà possible delegar el vot tant electoral com no electoral. L’assistent que tingui la delegació haurà 
de presentar una carta signada per l’interessat i l’acreditació necessària de la condició de Llicenciat o 
Graduat en Criminologia d’aquesta persona. No es permetrà el vot electrònic o anticipat. 
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