
 

 

 
Reglament de reserva de sales per part de candidatures 

D’acord amb la modificació de la Junta Electoral aprovada en data 9 de maig de 2018 

 
 
1.- Queden reservades les sales d’actes de Barcelona i les de les delegacions territorials a partir 
del dia d’inici de la campanya electoral, 22 de maig de 2018, i fins el 10 de juny de 2018. 
 
2.- Com a molt podran establir-se 2 actes al matí i dos a la tarda a cada seu, d’una durada màxima 
de 2 hores, a cada una de les sales, de dilluns a divendres. 
 
3.- Per tal de sol·licitar una reserva de sala per a la realització d’alguna activitat relacionada amb 
la campanya electoral, el procediment serà el següent: 
 
La Junta Electoral farà arribar a totes les candidatures un calendari amb les sales disponibles, 
tant a la seu de Barcelona com de les delegacions. 
 
Cada candidatura farà les seves peticions en el termini de dos dies des del dia següent a la 
comunicació del calendari amb la petició específica de la reserva (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. 
 
4.- Respecte a les reserves que estan fetes actualment s’actuarà de la següent manera:  les 
reserves que actualment estan fetes i que coincideixen amb el període electoral i que no han 
estat publicades o que no s’ha presentat tota la documentació necessària per a la seva aprovació 
(programa formatiu, pressupost) seran reubicades en unes altres dates. Pel que fa a les reserves 
fetes, complimentades i publicades, s’intentarà reubicar-les en les mateixes dates en la mesura 
del possible. 
 
5.- Aquesta normativa es penjarà a la web del COPC per informació de les candidatures i també 
se’ls hi enviarà a cadascuna d’elles. El calendari s’anirà actualitzant perquè les persones 
col·legiades vagin tenint informació dels diferents actes previstos. 
 
 
 La Junta Electoral 
 

 


