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Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona 

C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C 

17001 Girona 

 

 

D’acord amb la convocatòria d’ELECCIONS per a la renovació de la Junta de Govern (article 91 dels 

estatuts col·legials) que es recull a la circular 4/2020 i complint amb el que regula el calendari electoral es 

presenta la CANDIDATURA següent:  

 

Girona, 27 de març de 2020  

 

CANDITATURA 

 

Nom i cognoms: Jordi Triola Guillem 

Núm. col·legiat: 71935 

DNI: 40 304 514 G 

Nom i cognoms: Francesc Clos Ribas 

Núm. col·legiat: 72139 

DNI: 40 331 033 G 

Nom i cognoms: Xavier Curós Farjas 

Núm. col·legiat: 70599 

DNI: 77 913 607 A 

Nom i cognoms: Xavi Fernández Paricio 

Núm. col·legiat:73726 

DNI: 33 946 926 F 

Nom i cognoms: Jordi Casagran Viñas 

Núm. col·legiat: 60834 

DNI:  40 358 062 N 

Nom i cognoms: Georgina Casagran Galí 

Núm. col·legiat: 74062 

DNI: 40 331 690 V 

Nom i cognoms: Abraham Simon Ferrer 

Núm. col·legiat: 71289 

DNI: 40 316 281 H 

Nom i cognoms: Laura Cordón Carvajal 

Núm. col·legiat: 77321 

DNI: 40 318 848 D 

Nom i cognoms: Carles Vidal Sancho 

Núm. col·legiat: 69844 

DNI: 40 324 554 B 

Nom i cognoms: Mireia Alsina Conesa 

Núm. col·legiat: 72556 

DNI: 40 346 353 Y 

Nom i cognoms: Lluís Radresa Puig 

Núm. col·legiat: 61440 

DNI: 40 516 066 W 

Nom i cognoms:  

Núm. col·legiat: 

DNI: 

Nom i cognoms: Mercè Herrera Sarrà 

Núm. col·legiat: 69460 

DNI: 24 345 635 C 

Nom i cognoms: 

Núm. col·legiat: 

DNI: 

Nom i cognoms: David Domènech Casal 

Núm. col·legiat: 69153 

DNI:  40 320 591 G 

Nom i cognoms: 

Núm. col·legiat: 

DNI: 

Nom i cognoms: Joan Nogué Vitienes 

Núm. col·legiat: 73029 

DNI: 77 990 414 J 

Nom i cognoms: 

Núm. col·legiat: 

DNI: 

Nom i cognoms: Enric Palol Quer 

Núm. col·legiat: 72853 

DNI: 40 434 106 Z 

Nom i cognoms: 

Núm. col·legiat: 

DNI: 

Nom i cognoms: Jordi Vilabella Pecondon 

Núm. col·legiat: 69867 

DNI: 43 673 631 N 

Nom i cognoms: 

Núm. col·legiat: 

DNI: 

Nom i cognoms: Roser Portell Cufí 

Núm. col·legiat: 59879 

DNI: 40 426 558 X 

Nom i cognoms: 

Núm. col·legiat: 

DNI: 

Nom i cognoms: Cristina Casanovas Maurici 

Núm. col·legiat: 73534 

DNI: 78 001 413 H 
Jordi Triola Guillem 

 



 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA ELECTORAL 
 

 

Per acord de la Junta de Govern, adoptat a la reunió del 5 de març de 2020, es 

convoquen ELECCIONS per a la renovació de la Junta de Govern d'acord amb 

l'article 91 dels estatuts col·legials.  

Així doncs, cal elegir -per tots els col·legiats amb dret a vot que siguin electors i 

elegibles, en participació lliure i igual- la Junta de Govern, el ple de la qual 

s'organitza amb els càrrecs següents: president, vicepresident, vicepresident segon 

i de quinze a quaranta-cinc vocals. D'entre la totalitat dels seus membres s'elegiran 

el president, els vicepresidents, el tresorer, el comptador i el secretari. 

 

La nova Junta de Govern constituirà, d'entre els seus membres, una Comissió 

Permanent de la qual formaran part el president, els dos vicepresidents, el tresorer, 

el comptador, el secretari i de dos a sis vocals. 

Els membres de la Junta de Govern i la Comissió Permanent han de ser col·legiats 

en exercici. El president i els vicepresidents han de ser col·legiats en exercici i tenir 

una antiguitat de cinc anys, almenys, en l'exercici com a mediadors d'assegurances 

i com a col·legiats, així com estar en possessió de la màxima qualificació 

administrativa segons la normativa vigent en cada moment. 

El mandat dels elegits o reelegits serà de quatre anys. 

El calendari electoral establert pel nostre Col·legi és el que figura al final d’aquesta 
nota informativa. L'elecció es realitzarà el 4 de maig de 2020 i començarà a les deu 

del matí, finalitzant a les dues del migdia del mateix dia. Per això, la Junta de 

Govern creu convenient que es constitueixi una sola mesa electoral en el domicili 

del Col·legi. 

La llista de col·legiats amb dret a vot correspon fidelment a les dades que es 
recullen a la Guia Professional que figura al web col·legial: 
www.mediadorsdassegurances.cat 
 
Girona, 9 de març de 2020 
 
 
 



CALENDARI ELECTORAL - ELECCIONS 2020 
 
 
El 5 de març de 2020 la Junta de Govern d'aquest Col·legi es reunirà per convocar 
eleccions per a la renovació de la Junta de Govern d’acord amb l’article 91 dels estatuts 
col·legials. 
 
El 9 de març, s'exposarà públicament a la seu del Col·legi i també a la pàgina web, la 
convocatòria electoral, en què es farà constar: 
 

a) Càrrecs objecte d’elecció i requisits d’antiguitat i de situació col·legial exigits per 
poder resultar elegible. 

b) Dia i hora de celebració de l’acte electoral i hora de tancament per començar 
l’escrutini. 

c) Llista dels col·legiats amb dret a vot, la correcció de la qual els col·legiats podran 
comprovar igualment al web pel que fa a la seva inscripció personal. 

 
Del 10 al 16 de març, es podran formular reclamacions contra la llista d'electors. 
 
Del 10 al 29 de març, es podran presentar candidatures. 
 
L'endemà, 30 de març, les candidatures seran esposades al tauler d’anuncis del Col·legi i 
a la pàgina web. 
 
Del 30 de març al 8 d’abril, la Junta de Govern proclamarà com a tals aquelles 
candidatures que reuneixin els requisits exigibles. Tot seguit ho farà publicar al tauler 
d’anuncis del Col·legi i a la pàgina web, i ho comunicarà a les persones interessades. Si es 
presenta només una candidatura per cobrir els càrrecs de la Junta que surten a elecció, no 
se celebraran votacions i aquesta serà proclamada immediatament.  
 
El 4 de maig, de les deu del matí a les dues del migdia, a la nostra seu col·legial, se 
celebrarà, si escau, l'acte electoral. Acabada la votació es procedirà a l’escrutini, el qual 
serà públic. 
 
Durant els dies 5, 6 i 7 de maig es podran presentar impugnacions a l'acte electoral. 
 
Del 8 al 12 de maig, es reunirà la Junta de Govern sortint per decidir sobre les 
impugnacions que s’hagin produït i procedir, si escau, a la proclamació de candidats 
electes. 
 
En  el  termini  de  cinc dies posteriors a  la  reunió  anterior, o bé, si hagués estat al cas, a 
la reunió realitzada si ja s’hi hagués proclamat una candidatura electa, es comunicarà els 
noms dels nous membres electes de la Junta de Govern a la Generalitat de Catalunya, al 
Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya i al Consejo  General  de los 
Colegios de Mediadores de Seguros de España. 
 
La  Junta  de  Govern entrant, a la primera reunió que dugui a terme, procedirà a l'elecció 
de càrrecs col·legials i vocals de la Comissió Permanent i dels representants al Consell de 
Col·legis catalans i al Consejo General, així com els suplents per a aquests dos darrers 
òrgans. 
 
En el termini de cinc dies posteriors a l'elecció, es comunicarà el nom dels elegits a la 
Generalitat  de Catalunya,  al  Consell  de Col·legis catalans i al Consejo General. 
 


