
 

Circular 28-2019 

 

ELECCIÓNS 

 

                       A Xunta de Goberno, en sesión levada a cabo o día 29 de outubro actual, de 

conformidade co que establecen os artígos  51 J), 67 y 68 do Estatuto do Colexio, adoptou o 

acordo de convocar ELECCIÓNS para o día 20 de decembro de 2019, venres, con arreglo á 

siguiente: 

ORDE DO DIA 

  ÚNICO.- Eleccións para cubrir os cargos vacantes da Xunta de Goberno: 

DECANO, DEPUTADO 1º, DEPUTADO 2º, DEPUTADO 3º, DEPUTADO 4º, 

DEPUTADO 6º, TESOUREIRO, BIBLIOTECARIO-CONTADOR E SECRETARIO. 

            Para a celebración das eleccións, sinálase o día VINTE DE DECEMBRO  

próximo, venres, na Aula 1 da sede colexial (Edificio Praza América, 2-1º), comezando ás DEZ 

HORAS, de acordo coas normas electorais que se xuntan. 

 

Vigo, 30 de outubro de 2019. 

POLA XUNTA DE GOBERNO 

O Secretario, 

 

Asdo. Santiago Costa de Caso 

 

 

 



 

 

NORMAS ELECTORAIS: 

CANDIDATOS 

Requisitos de carácter xeral: 

Non poderán formar parte da Xunta de Goberno os que estean incursos nalgunha das seguintes 

situacións: 

a) Estar condenado por sentencia firme que leve aparellada a inhabilitación ou suspensión 

para cargos públicos. 

b) Ter sido disciplinariamente sancionado en calquera colexio de avogados mentres non 

foran rehabilitados. 

c) Ser membros de órganos rectores de outro colexio profesional. 

Condicións e antigüidade: 

O Decano e os demáis cargos da Xunta de Goberno serán elixidos entre os colexiados 

exercentes e residentes na demarcación do Colexio, que posúan a condición de elector. 

Para ser Decano do Colexio, non serán necesarios outros requisitos especiais. 

Para os demáis cargos, esixiránse as seguintes antigüidades mínimas de exercicio profesional: 

Para os cargos de Deputado 1º, 2º e 3º: 10 anos. 

Para o cargo de Secretario: 5 anos. 

Para os restantes membros da Xunta: 2 anos. 

ELECTORES: 

Terán dereito de sufraxio activo todos os colexiados incorporados con máis de tres meses de 

antelación á data da convocatoria das eleccións. 

 



                                                             

XORNADA ELECTORAL: 

A elección levarase a cabo o 20 de decembro de 2019, venres, na Aula 1 da sede colexial 

(Edificio Praza de América nº 2-1º), comezando ás 10 horas, momento no que se constituirá a 

Mesa electoral. 

DURACIÓN DAS VOTACIÓNS: 

Constituída a Mesa electoral, a elección terá unha duración de 4 horas: de 10:00 h. a 14:00 h. 

(artígo 72.4 do Estatuto do Colexio). Transcorrido este prazo procederáse ao escrutinio, 

conforme ao estipulado no artígo 74 do Estatuto de Colexio. 

CANDIDATURAS: 

As candidaturas deberán presentarse na Secretaría do Colexio con, polo menos, quince días 

naturais de antelación á data sinalada para o acto electoral (data límite: 5 de decembro de 

2019). 

PAPELETAS: 

Editaránse polo Colexio papeletas en branco, que levarán impresos correlativamente os cargos a 

cuxa elección se procede, que poderán ser cubertas total ou parcialmente (artígos 72 e 74 do 

Estatuto do Colexio). Tamén haberá papeletas impresas coas candidaturas completas para 

facilitar, no seu caso, o voto. 

Os candidatos poderán pola súa parte confeccionar papeletas, que deberán ser exactamente 

iguais ás editadas polo Colexio (artígo 72 do Estatuto). 

VOTACIÓN: 

Será directa, persoal e secreta. O voto por correo efectuarase con suxeición ás normas 

establecidas no artígo 65 do Estatuto de Colexio. 

VOTO POR CORREO: 

Os colexiados non residentes na xurisdicción do Colexio poderán votar por correo. 

 



 

 

Os colexiados residentes que acrediten a imposibilidade de concorrer ao acto electoral 

solicitarán por escrito á Xunta de Goberno autorización para votar por correo cunha antelación 

de sete días hábiles á celebración das eleccións,  finalizando o prazo o día 11 de decembro de 

2019. 

O voto por correo axustarase ás seguintes normas: “O colexiado remitirá ao Colexio, por 

calquera medio, a papeleta de voto en sobre pechado. O sobre coa papeleta de voto e, aparte, a 

fotocopia do Documento Nacional de Identidade, serán introducidos en outro, que virá rotulado 

coa seguinte lenda: <<Inclúe papeleta de voto para as elecccións a celebrar o día 20 de 

decembro de 2019>>. O voto deberá ser recibido na Secretaría do Colexio antes das 20 horas da 

data anterior á xornada electoral”. (Artígo 65 do Estatuto do Colegio). 

Obviamente non se introduce no sobre a autorización para votar por correo. 

OBSERVACIÓN FINAL: 

Como complemento do indicado anteriormente, estarase ao disposto nos artígos 61 e seguintes 

do Estatuto colexial. 

DILIXENCIA: 

No taboeiro de anuncios do Colexio aparece exposta a presente convocatoria, así como as listas 

separadas de colexiados exercentes e non exercentes con dereito a voto. Os colexiados que 

quixeran formular reclamacións contra ditas listas, haberán de verificalas dentro do prazo dos 

cinco días naturais seguintes a súa exposición. 

 

Vigo, 30 de outubro de 2019. 
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