ACORD DE CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS COL·LEGIALS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
SECCIÓ DE COACHING

S’acorda convocar eleccions col·legials per elegir la Junta Directiva de la Secció de Coaching amb
data d’avui, dia 26 de febrer de 2020 i es determinen els termes necessaris per realitzar-les segons
els Estatuts i el Reglament Electoral.
La Junta Directiva ha decidit convocar eleccions després de que en data 3 desembre de 2019 més
de la meitat dels membres de l’actual Junta Directiva presentessin la seva dimissió, entenent que
queda desvirtuada la Junta Directiva que es va presentar a les eleccions i que es fa necessària
l’elecció d’una nova Junta Directiva.
Aquesta informació serà publicada a la web del COPC per informació i coneixement de totes les
persones col·legiades:
Data
Les eleccions tindran lloc el dimecres dia 6 de maig de 2020. La Junta electoral decidirà i publicarà el
calendari electoral.
Càrrecs
Els càrrecs a cobrir són tots els càrrecs de la Junta Directiva de la Secció de Coaching, mitjançant
candidatures completes.
Durada del mandat
El mandat tindrà una durada igual al temps que quedi per a la celebració de les eleccions a Juntes
directives de les Seccions amb caràcter general.
Junta Electoral
D’acord amb l’establert al Reglament s’anomena com a integrants de la Junta Electoral a les
següents persones:
2 membres de la Junta de Govern:
- Sr/a. Connie Capdevila
- Sr/a. Rafael Penades

Electors
Són electors amb dret a vot totes les persones col·legiades inscrites a la Secció de coaching amb
anterioritat a la data de publicació del cens provisional i que es trobin en plenitud dels seus drets
col·legials.
Elegibles
Són elegibles totes les persones col·legiades de la Secció de Coaching inscrites amb anterioritat a la
data límit de presentació de candidatures.
Els membres actuals de la Junta Directiva, quedaran cessats automàticament en la data d’inici de la
campanya electoral. Fins aquella data podran dirigir la Secció en les qüestions ordinàries i tenir
presencia en els actes previstos, però no podran convocar actes nous des de la data de convocatòria
de les eleccions ni realitzar actuacions que directa o indirectament puguin implicar publicitat
electoral de la seva candidatura, cas que es vulguin tornar a presentar.
Candidatures
Les candidatures hauran de presentar-se per escrit a qualsevol seu del Col·legi, dirigides a la Junta
Electoral, i hauran de ser avalades per un mínim de 15 persones col·legiades, tot indicant-ne el
nom, els cognoms, el número de col·legiat/da i la signatura personal, abans de l’hora i el dia que es
determini al calendari electoral.
Perquè la presentació sigui vàlida, els/les candidats/es proposats hauran d'acceptar-la per escrit,
dirigit també a la Junta Electoral. Aquesta acceptació haurà de tenir entrada abans de l’hora i el dia
que es determini al calendari electoral.
En el cas que només hi hagués una candidatura, aquesta serà proclamada sense necessitat de
votació el mateix dia fixat per a la votació.
Ús de recursos col·legials durant la campanya electoral
La campanya electoral s’efectuarà a tot el territori i vers els membres de la secció de Coaching
Propaganda electoral i mitjans electorals
- El Col·legi facilitarà a cada candidatura l’enviament del programa electoral a través de correu
electrònic. Aquest programa electoral serà en format pdf. El disseny serà responsabilitat de cada
candidatura. Els originals hauran de lliurar-se juntament amb la presentació de la candidatura i en
format digital obert i editable en un USB.

- El COPC es reserva el dret d’imprimir en blanc i negre alguns exemplars del programa per deixarlos exposats a la seu de Barcelona i a les delegacions.
- El COPC no facilitarà el cens electoral per la normativa de Protecció de Dades. (Consulta realitzada
pel COPC en data 1 de juny del 2006 a “Agencia Española de Protección de Datos” i resolta en data
28 de juliol del 2006, ref. 058357/2006 i dictamen de l’Agència Catalana de Protecció de dades CNS
31/2012).
El col·legi facilitarà un total de dos enviaments, via correu electrònic, enviats des de la seu del COPC i
només als col·legiats i col·legiades que pertanyin a la secció, del text que cada candidatura consideri,
REVISATS per la Junta Electoral. Els requisits dels enviaments són:
* Text màxim 200 paraules (pot incloure enllaços a continguts externs)
* Fotografia en format jpg o png de mides: 1200 x 600 px, 300 dpi.
- Les dates dels enviaments seran les que determini la Junta Electoral.
- Cada candidatura nomenarà un responsable per tal de coordinar-se amb el COPC i facilitar el
material necessari per desenvolupar els mitjans digitals, si s’escau. El nom i l’adreça de correu
electrònic d’aquesta persona s’han de comunicar en el mateix moment en què es presenta la
candidatura.

Disponibilitat de sales als locals del COPC
- Cada candidatura podrà disposar, amb fins electorals, de les sales dels locals col·legials sempre que
estiguin lliures, a les diferents seus col·legials.
- La disponibilitat de les sales serà comunicada per la Junta Electoral.
- Les reserves de sales per a actes de presentació de les candidatures de Delegacions tenen
preferència davant les reserves de sales d’actes per part de la Secció
- Com a molt podran establir-se 1 acte al matí i 1 a la tarda a cada delegació, d’una durada
màxima de 2 hores, a cada una de les sales, de dilluns a divendres.
- En el moment de presentar la candidatura, s’indicaran les sales que es volen disposar indicant:
dia, franja horària, programa de l’activitat, necessitats específiques. En cas que hi hagi
coincidència en alguna petició, la Junta Electoral citarà, un dia i hora, els representants de les
candidatures afectades per les coincidències i en presència de tots es procedirà a fer un sorteig de
la manera en que totes les parts presents hi estiguin d’acord. - Finalitzat aquest sorteig, els que no
l’hagin guanyat podran escollir allà mateix altres dies, i en cas d’haver-hi de nou coincidència, es
tornaria a fer un sorteig en el mateix moment.
- Les reserves que actualment estan confirmades i que coincideixen amb el període electoral no es
veuran afectades per la campanya electoral. Les noves reserves que entrin, a partir del moment
de la publicació d’aquest escrit, s’ubicaran en dates fora del període electoral.
- Les candidatures, en la seva publicitat electoral impresa, podran fer servir el logotip del COPC, però

no es podrà fer servir en els seus mitjans d’enviament, ja siguin postals o digitals, per evitar la
imatge que és el COPC qui els envia de manera oficial.
Procediment electoral
La Junta Electoral definirà les qüestions relatives al calendari electoral, les meses electorals, jornada
electoral, votació i totes les qüestions que tingui atribuïdes pel Reglament Electoral.
El vot serà presencial i per correu electrònic. No es possible el vot per correu postal doncs així ho
estableix el Reglament Electoral per aquestes eleccions. Sí es possible el vot electrònic doncs així ho
va aprovar la Junta General de Col·legiats i col·legiades per les últimes eleccions a Seccions,
entenent que aquest mandat es fa extensible també a aquesta eleccions, doncs entren dins el
mateix mandat. La Junta Electoral decidirà tot el relacionat amb el vot electrònic.
En tot cas es determina que hi haurà 4 meses electorals, una a cada seu col·legial.
Proclamació de candidatures guanyadores i pressa de possessió del càrrec
La proclamació de les candidatures guanyadores i la pressa de possessió del càrrec es farà per
part de la Junta Electoral el dia assenyalat en el calendari electoral.
Modificacions
La junta Electoral amb relació a aquest acord de Junta de Govern, podrà efectuar les esmenes,
modificacions o indicacions que puguin ser necessàries, d’acord amb les seves competències.
Informació electoral
Es crearà un espai a la web destinat a donar informació sobre el procés electoral.
Comissió electoral administrativa
Es nomena la Comissió Interna prevista al Reglament Electoral per donar suport administratiu al
procés electoral i a la Junta Electoral que estarà integrada per:

-

El membre de Junta de Govern Sr./a. Guillermo Mattioli,
Directora de Recursos Interns
Directora de Serveis als Col·legiats/des
Responsable de Comunicació Institucional del COPC
Secretària de Junta de Govern i Deganat
Assessor Jurídic del COPC

