
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA PER
A LES ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓ DE PSICOLOGIA COACHING DE L’ANY
2020 

Barcelona, a 20 d’octubre de 2020, a les 19.30h

Es reuneixen els membres de la Junta Electoral nomenada per la Junta de Govern del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya.

Membres presents:
- Sra. Connie Capdevila 
- Sr. Rafael Penadés 

Assisteix també l’assessor jurídic del COPC Sr. Joan López Masoliver

Ordre del dia

1.      Ratificació d’acords i actuacions
2.      Aprovació del text de proclamació candidatura electa
3.      Tancament del procediment electoral

Els membres de la Junta Electoral, per unanimitat, prenen els següents acords:

Primer.- Es ratifiquen els acords i actuacions portades a terme per aquesta Junta Electoral entre la
primera  acta  i  aquesta  segona,  consistents  a respondre  consultes  de  la  candidatura  presentada  i
encapçalada per la col·legiada Sra. Carmen Santos, text de publicació del cens provisional, text de la
publicació del definitiu, text de la proclamació provisional i definitiu de candidatures, tots amb el contingut
i format publicat al web del COPC.

Segon.-  El  mateix  dia  previst  per  a les  eleccions  (28-10-2020)  es  publicarà  al  web del  COPC la
proclamació definitiva de la candidatura electa, amb el següent text:

PROCLAMACIÓ  DE  CANDIDATURA  ELECTA  A  JUNTA  DIRECTIVA  DE  LA  SECCIÓ  DE
PSICOLOGIA COACHING.

Es proclama definitivament com a candidatura electa a junta directiva de la Secció de Psicologia
Coaching  la  candidatura  encapçalada  per  la  col·legiada  Carmen  Santos,  amb  la  següent
composició:
-
-
-
-

La nova junta directiva, haurà de prendre possessió dels càrrecs en el termini d’un mes i fins com
a màxim el 29 de novembre de 2020, fent constar aquest fet  a l’acta de la reunió on es faci
aquesta presa de possessió.



Tercer.- Amb aquests acords es dona per tancada l’actuació d’aquesta Junta Electoral per aquestes
eleccions a  junta directiva de la Secció de Psicologia Coaching 2020. La Junta Electoral només es
tornarà a reunir en cas d’existir algun tipus d’impugnació o recurs posterior a la proclamació definitiva
de la candidatura electa.

A les 20.00h, es dona per acabada la reunió. Signen la present acta tots els membres de la Junta
Electoral.


