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ACORD DE CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS COL·LEGIALS A JUNTA DE GOVERN 
 
 
S’acorda convocar eleccions col·legials a Junta de Govern amb data d’avui, dia 9 d’abril de 2018, i es determinen 
els extrems necessaris per portar-les a terme segons els Estatuts i Reglament Electoral. 
 
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 dia 12 de juny de 2018. 
 
Càrrecs 
Els càrrecs a cobrir són tots els càrrecs de la Junta de Govern, mitjançant candidatures completes. 
  
Durada del mandat 
El mandat tindrà una durada de quatre anys. 
 
Junta Electoral 
D’acord amb l’establert al Reglament Electoral s’anomena com a membres de la Junta Electoral a les següents 
persones: 
 
2 membres de la Junta de Govern que no es presenten a reelecció: 

- Sra. Maite Sánchez-Mora García 
- Sr. Josep Vilajoana Celaya 

1 membre d’altres òrgans previstos en el Reglament Electoral 
- Sr .Oriol Verdú Polo. President de la delegació de Lleida del COPC i membre del Consell Social 

 
 
Electors 
Són electors amb dret a vot tots els col·legiats inscrits amb anterioritat al 15.05.2018, data de publicació del cens 
provisional i que es trobin en plenitud dels seus drets col·legials. 
 
Elegibles 
Són elegibles tots els col·legiats inscrits amb anterioritat al 9.5.2018, 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 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. 
 



 

 

Perquè la presentació sigui vàlida, els candidats proposats hauran d'acceptar-la per escrit, dirigit també a la Junta 
Electoral. Aquesta acceptació haurà de tenir entrada abans del termini esmentat en el paràgraf anterior. 
 
Proclamació de candidatures 
La Junta Electoral proclamarà de manera provisional 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.  
 
Campanya electoral i ús dels recursos col·legials a la campanya electoral 
 
La campanya electoral s'iniciarà el dia 22.05.2018 i s’acabarà el dia 10.06.2018. 
 
- El Col·legi facilitarà a cada candidatura, una tramesa de propaganda electoral gratuïta que s'atengui als següents 
requisits: un full de format DIN A4 amb impressió a dues cares, en blanc i negre, a partir del disseny gràfic aportat 
per la candidatura o, en el seu defecte, pels mitjans propis del Col·legi. Els originals hauran de  lliurar-se juntament 
amb la presentació de la candidatura. 
 
-Així mateix, el Col·legi oferirà en igualtat de condicions a totes les candidatures presentades, altres mitjans de 
difusió a partir de la  seva web o altres. 
 
Les candidatures tindran a llur disposició, en la mesura de les possibilitats existents, els locals col·legials a fi que 
puguin reunir se o fer actes electorals, prèvia sol·licitud a la Junta Rectora de la delegació territorial corresponent i 
durant el període de campanya electoral. 
 
- El COPC abonarà les despeses de la impressió d’un full de format DIN A4 amb impressió a dues cares, en blanc i 
negre pel nombre de col·legiats de les diferents delegacions, més 500 programes més de publicitat que restaran a 
les diferents seus col·legials , durant el període electoral.   
 
-El disseny serà responsabilitat de cada candidatura. El pes del programa electoral no podrà superar els  20 gr. i 
haurà de poder entrar en un sobre tipus americà. En el cas que superi el pes o la mida, la diferència de les despeses 
anirà a càrrec de cada candidatura. Si la candidatura vol el programa en color també la diferència de preu anirà al 
seu càrrec. 
 
-El COPC farà la tramesa de propaganda electoral gratuïtament sempre que compleixi aquests requisits mínims; en 
el cas contrari la diferència també correrà a càrrec de la candidatura. La factura per l’import de la propaganda que 
segueixi els criteris abans esmentats haurà d’anar a nom del COPC. 
 
-El material de propaganda electoral per a la tramesa haurà de lliurar-se juntament amb la presentació de la 
candidatura. 
 



 

 

-Si una candidatura vol fer una segona tramesa publicitària, aquesta estarà gestionada pel COPC i les despeses de 
l’enviament, sobres i programes aniran a càrrec de la candidatura sol·licitant. 
 
-El COPC no facilitarà el cens electoral per la Llei 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) 
 
- Les candidatures podran disposar dels següents mitjans digitals durant tot el període de campanya electoral que 
s’activaran a partir del 22.5.2018 (Data d’inici de la campanya electoral): 
 
1. Un compte de correu electrònic amb domini: xxx@copc.cat, i gestionat per la mateixa candidatura 
 
2. Un web amb domini del COPC i amb la següent estructura: 
 
a. una home page amb 6 possibles apartats. Aquesta home page serà immodificable durant la campanya 
electoral i es penjarà el programa electoral de cada candidatura. 
b. un dels 6 apartats es denominarà 'Membres de la Candidatura' que contindrà els noms i càrrecs de 
cadascun dels membres de la candidatura i a ser possible amb foto; aquest apartat també serà immodificable 
durant la campanya electoral. 
c. La resta d’apartats, constituïts cadascun d’ells per una pàgina de text, seran autoconfigurables per cada 
candidatura, i per tant podran ser modificats les vegades que es desitgi durant la campanya electoral per les 
mateixes candidatures 
 
3. El col·legi facilitarà un total de tres enviaments, via c.e., enviats des de la seu del COPC, del text que cada 
candidatura consideri, REVISATS per la Junta Electoral. Els enviaments es podran fer a l’inici de la campanya, a la 
meitat i al final d’aquesta.  
 
4. El COPC enviarà el 24.05.2018  un Infocopc especial d’eleccions que contindrà una pàgina de text amb la inserció 
dels links a les webs de cada candidatura.  
 
5. Cada candidatura nomenarà un responsable d’internet per tal de coordinar-se amb el proveïdor d’internet del 
COPC i facilitar-li el material a què es refereixen els apartats a) i b) del punt 2 així com el nom complet de la seva 
adreça electrònica i la seva URL. 
 
- Cada candidatura podrà disposar, amb fins electorals, de la sala d'actes o altres locals col·legials sempre que 
estiguin lliures, a les diferents seus col·legials. En qualsevol cas tindrà dret a utilitzar almenys una sala de reunions 
a les diferents seus col·legials durant tot el període electoral. La petició d'ús de sales s’haurà de fer PER ESCRIT 
adreçada a la Junta Electoral, la qual donarà trasllat a la comissió electoral administrativa per a la organització i 
assignació de peticions. 
 
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. 
 



 

 

En tot cas es determina que hi hauran 4 meses electorals,1 a cada seu col·legial: domicili del COPC a Barcelona, i 
seus de les Delegacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona. 

Proclamació de candidats guanyadors 

La proclamació de les candidatures guanyadors es farà per part de la Junta Electoral el dia 13 de juny de 2018. 

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. 
 
Modificacions 
La junta Electoral en 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 crea una comissió administrativa per donar suport administratiu al procés electoral i a la Junta Electoral que 
estarà integrada per: 
 

- Directora de Recursos Interns 
- Directora de Serveis als Col·legiats/des 
- Responsable de Comunicació institucional 
- Secretària de Junta i Deganat 
- Assessor Jurídic del COPC 
 
A data d’avui, no hi ha disponibilitat pel nomenament d’un membre de Junta de Govern a la comissió. Més 
endavant s’acordarà, en funció de les disponibilitats i consultada la Junta Electoral, si cal. 

 
 
 
 
 
 
La Junta de Govern del COPC 
9-4-2018 
 


