INFORMACIÓ SOBRE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL I PRIMERS ACORDS RELATIUS AL
PROCÉS ELECTORAL.
La junta Electoral es reuneix el dia 16 d’abril de 2018 i pren els primers acords relatius al procés
electoral, entre ells:
I.- Tal com estableix el Reglament Electoral, els membres decideixen entre ells els càrrecs que ocuparan
dins la Junta Electoral que seran els següents:
Presidenta: Sra. María Teresa Sánchez-Mora i García
Secretari: Sr. Josep Vilajoana i Celaya
Vocal: Sr. Oriol Verdú i Polo
II.- Calendari electoral i altres aspectes
II.1. - DATES CALENDARI ELECTORAL
Convocatòria eleccions: 9 d’abril de 2018
Votació: 12 de juny de 2018
Publicació del cens provisional: 15 de maig de 2018
Reclamacions cens: fins 17 de maig de 2018
Resposta reclamacions cens: fins 22 de maig de 2018
Publicació cens definitiu: 22 de maig de 2018 (màxim 20 dies abans eleccions)
Presentació candidatures: Fins el 9 de maig de 2018
Proclamació de la llista provisional de candidatures: 15 de maig de 2018
Reclamacions a la llista provisional de candidatures: Fins el 18 de maig de 2018
Resposta reclamacions candidatures i proclamació definitiva: Fins 22 de maig de 2018
Sorteig per la composició de les meses electorals: 25 de maig de 2018
Data inici campanya electoral: 22 de maig de 2018
Data activació mitjans digitals candidatures: 22 de maig de 2018
Data enviament infocop especial amb links amb webs: 24 de maig de 2018
Dat finalització campanya electoral: 10 de juny de 2018.
Data límit per comunicar interventor en meses electorals: 9 de juny de 2018
Data límit per sol·licitar cens per interventor: del 7 al 9 de juny de 2018
Data retirada sobres vot per correu per notari. 11 (dilluns) de juny de 2018 a les 10 AM
Lliurament sobres vot per correu per notari: 12 de juny de 2018 a les 10 AM.
Data proclamació candidatura guanyadora: 13 de juny de 2018
Data pressa possessió candidatura guanyadora: 13 de juliol de 2018

II.2.- Electors
Són electors amb dret a vot tots els col·legiats inscrits amb anterioritat al 15.5.2018 i que es trobin en
plenitud dels seus drets col·legials.
II.3.- Elegibles
Són elegibles tots els col·legiats inscrits amb anterioritat al 9.5.2018, data límit de presentació de
candidatures.
II.4.- 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 50 col·legiats, tot indicant-ne el nom, els
cognoms, el número de col·legiat i la rúbrica personal, abans de les 20 hores del dia 9.05.2018.
Publicats a la web col·legial hi hauran models orientatius de presentació de candidatures, model que
s’adjunta a la present acta.
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 9.05.2018.
II.5.- Proclamació de candidatures
La Junta Electoral proclamarà les candidatures vàlides presentades, el dia 15.5.2018, i es donarà
publicitat d’aquestes proclamacions a la web del COPC. Contra l'acord de proclamació es podrà
presentar una reclamació escrita en el termini de tres dies hàbils dirigit a la Junta Electoral, la qual serà
resolta en un termini màxim de 3 dies més per la mateixa Junta 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.
II.6.- Campanya electoral
La campanya electoral s'iniciarà el dia 22.5.2018 i s’acabarà el dia 10.06.2018.

II.7.- Procediment electoral
El procediment electoral es el previst als Estatuts i al Reglament Electoral, sens perjudici de les
interpretacions que es pugui fer del Reglament i les decisions que es puguin prendre per part d’aquesta
Junta Electoral per la correcta execució del Reglament.
En aquest sentit i quan al vot per correu, quan el Reglament demana que s’acompanyi justificant de les
causes del vot per correu, la Junta Electoral considera que aquesta disposició no implica que hagi
d’existir un motiu por no poder votar presencialment, doncs no ho exigeixen així els Estatuts; per tant
no s’exigirà aquesta justificació en el vot per correu sens perjudici de qui la vulgui aportar
voluntàriament, i tot per no perjudicar el dret de vot per correu que estableixen els Estatuts sense cap
limitació.
II.8.- Proclamació de candidatures guanyadores
La proclamació de les candidatures guanyadores es farà per part de la Junta Electoral el dia 13 de juny
de 2018.
II.9.- Presa de possessió
La Junta Electoral comunicarà la composició de la nova Junta de Govern als col·legiats. La nova Junta de
Govern prendrà possessió en el termini d’un mes, com molt tard el dia 13.07.2018.
III.- 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.
IV.- S’aprova model orientatiu de presentació de candidatures i de presentació d’avals.
V.- Per qualssevol consulta o comunicació amb la Junta Electoral es farà a través del correu electrònic:
juntaelectoral@copc.cat.
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