ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE
CATALUNYA PER A LES ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓ DE COACHING DE L’ANY 2020 I
PRIMERS ACORDS.
Barcelona, el 5 de març de 2020, a les 19.30h.
Es reuneixen per primera vegada els membres de la Junta Electoral anomenada per la Junta de
Govern del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
Membres presents:
- Sr./a. Connie Capdevila
- Sr./a. Rafael Penadés
Assisteix també l’assessor Jurídic del COPC Sr. Joan López Masoliver
Ordre del dia
1.
2.
3.

Nomenament de càrrecs
Aprovació del calendari electoral
Primeres decisions relatives a la convocatòria electoral

4.

Anàlisi de consultes, si escau.

Els membres de la Junta Electoral, per unanimitat prenent el següents acords:
Primer.- Tal com estableix el Reglament Electoral, els membres decideixen entre ells els càrrecs que
ocuparan dins la Junta Electoral que seran els següents:
President: Connie Capdevila
Secretari: Rafael Penadés
Segon.- Seguidament es decideix el calendari electoral i altres aspectes, amb l’advertiment de que no
sent d’obligat compliment l’establert en el Reglament Electoral per a les eleccions a Seccions,
s’intentarà respectar-lo al màxim però amb la intenció de fer aquestes eleccions més àgils i amb
menys dedicació de recursos, tot respectant també els acord presos per la Junta de Govern amb
l’acord de convocatòria.

Calendari electoral i altres aspectes
El calendari electoral serà el següent:
Convocatòria eleccions: 26 de febrer de 2020
Publicació del cens provisional: 9 d’abril de 2020
Reclamacions cens: fins 11 d’abril de 2020
Resposta reclamacions cens: fins 15 d’abril de 2020
Publicació cens definitiu: 16 d’abril de 2020
Presentació candidatures: Fins el 26 de març de 2020
Proclamació de la llista provisional de candidatures: 30 de març de 2020
Reclamacions a la llista provisional de candidatures: fins el 2 d’abril de 2020
Resposta reclamacions candidatures: fins 6 d’abril de 2020
Proclamació definitiva de les candidatures: 16 d’abril de 2020.
Data inici campanya electoral: 16 d’abril de 2020
Data finalització campanya electoral: data a determinar que serà 24 hores abans de l’inici del vot
electrònic.
Data enviament programa electoral per correu electrònic: 16 d’abril de 2020
Data 1er enviament publicitat electoral per correu electrònic: 23 d’abril de 2020
Data 2on enviament publicitat electoral per correu electrònic: 30 d’abril de 2020
Data InfoCOPC especial: 2 de maig de 2020
Data límit per comunicar interventor en meses electorals: Fins el 2 de maig de 2020
Data límit per sol·licitar cens per interventor: Fins el 2 de maig de 2020
Votació presencial: dimecres 6 de maig de 2020, de 10 a 21h.
Votació electrònica: període a determinar.
Reclamacions jornada electoral i candidatura guanyadora: Fins les 24h del dia 7 de maig de 2020.
Data límit resposta Junta Electoral reclamacions: 8 de maig de 2020.
Data proclamació candidatura guanyadora: 8 de maig de 2020.
Data pressa possessió candidatura guanyadora: Fins el 8 de juny de 2018 i per acord entre les
Juntes rectores sortints i entrants.

Electors
Són electors amb dret a vot tots els col·legiats inscrits a la Secció amb una anterioritat de 15 dies al
9.04.2020, data de publicació del cens electoral, i que es trobin en plenitud dels seus drets col·legials.
Elegibles
Són elegibles tots els col·legiats inscrits a la Secció amb anterioritat al 26.03.2020, data límit de
presentació de candidatures.

Candidatures
Les candidatures hauran de presentar-se per escrit a qualsevol de les seus del Col·legi, dirigides a la
Junta Electoral, i hauran de ser avalades per un mínim de 15 col·legiats que pertanyin a la Secció, tot
indicant-ne el nom, els cognoms, el número de col·legiat i la rúbrica personal, abans de les 20 hores
del dia 26.03.2020.
Publicats a la web col·legial hi hauran models orientatius de presentació de candidatures.
Perquè la presentació sigui vàlida, els candidats proposats hauran d'acceptar-la per escrit, dirigit
també a la Junta Electoral. Aquesta acceptació podrà constar també al mateix escrit de presentació de
la candidatura. Aquesta acceptació haurà de tenir entrada també abans de les 20 hores del dia
26.03.2020.
Proclamació de candidatures
La Junta Electoral proclamarà les candidatures vàlides presentades, el dia 16.04.2020, i es donarà
publicitat d’aquestes proclamacions a la web del COPC. Contra l'acord de proclamació es podrà
presentar una reclamació escrita dirigit a la Junta Electoral, d’acord amb els terminis establerts 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.
Campanya electoral
La campanya electoral s'iniciarà el dia 16.04.2020 i s’acabarà en la data a determinar que serà 24
hores abans de l’inici del vot electrònic.
Procediment electoral
El procediment electoral es el previst als Estatuts i al Reglament Electoral, sens perjudici de les
interpretacions que es puguin fer del Reglament i les decisions que es puguin prendre per part
d’aquesta Junta Electoral per la correcta execució del Reglament.
Tal com està previst als Estatuts i al Reglament Electoral, no hi haurà vot per correu, però si vot
electrònic de conformitat amb l’acord pres a la Junta General de Col·legiats de data 19 de setembre
de 2018 i acord de convocatòria d’aquestes eleccions per part de la Junta de Govern.

Proclamació de candidatures guanyadores
La proclamació de les candidatures guanyadores es farà per part de la Junta Electoral el dia 8 de
maig de 2020.
Presa de possessió
La Junta Electoral comunicarà la composició de la nova Junta Directiva als col·legiats mitjançant la
web del COPC. La nova Junta Directiva prendrà possessió del càrrec el dia que acordin entre la Junta
entrant i sortint i fins el dia 8 de juny de 2020.
Tercer.- Aquesta Junta Electoral anirà publicant les diferents decisions i aspectes organitzatius que es
decideixin al llarg del procés electoral, d’acord amb el previst al Reglament Electoral i comunicarà
directament a totes les candidatures proclamades aquells aspectes dels que hagin de tenir
coneixement.
Quart.- Quan a la periodicitat de les reunions la JE decideix reunir-se sempre que sigui necessari a
proposta de la Presidenta de la JE, ja sigui presencialment o per Skype o similar.
Cinquè.- S’encomana a la Comissió Administrativa, faci una proposta sobre els diversos aspectes
logístics del procés electoral: cens, publicitat, preparació vot presencial, urnes, tenint en compte el
calendari electoral.
Sisè.- El model orientatiu de presentació de candidatures i de presentació d’avals serà el mateix
aprovat per les anteriors eleccions a Seccions.
Setè.- Les meses electorals, tal com es va fer ja en les anteriors eleccions a Seccions, estarà formades
per personal administratiu del COPC.
I sense mes assumptes que tractar s’aixeca la sessió sent les 20.30h de dia 5 de març de 2020.

