Eleccions a Juntes Directives de les Seccions del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 2018
Acords d’interès pel procés electoral de la Junta Electoral en la reunió celebrada el dia 27 de
setembre de 2018
1.- 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. Connie Capdevila.
Secretari: Sr. Rafael Penadés.
Vocal: Sr. Oriol Verdú.
2.- Calendari electoral i altres aspectes:
Convocatòria eleccions: 19 de setembre de 2018.
Votació presencial: 28 de novembre de 2018, de 10.00 a 21.00 h.
Votació electrònica: període per determinar.
Publicació del cens provisional: 29 d’octubre de 2018 (mínim 25 dies abans eleccions).
Reclamacions al cens: fins el 31 d’octubre de 2018.
Resposta a les reclamacions al cens: fins el 5 de novembre de 2018.
Publicació del cens definitiu: 6 de novembre de 2018 (mínim 20 dies abans eleccions).
Presentació de candidatures: fins el 19 d’octubre de 2018.
Proclamació de la llista provisional de candidatures: 22 d’octubre de 2018.
Reclamacions a la llista provisional de candidatures: fins el 25 d’octubre de 2018.
Resposta a les reclamacions a les candidatures: fins el 29 d’octubre de 2018.
Proclamació definitiva de les candidatures: 7 de novembre de 2018.
Data d’inici de la campanya electoral: 7 de novembre de 2018.
Data de finalització de la campanya electoral: per determinar ja que serà 24 hores abans de l’inici del
vot electrònic.
Sorteig per a la composició de les meses electorals: 14 de novembre de 2018.
Data 1er enviament publicitat electoral per correu electrònic: 14 de novembre de 2018.
Data 2on enviament publicitat electoral per correu electrònic: 21 de novembre de 2018.
Data límit per comunicar l’interventor en meses electorals: fins el 26 de novembre de 2018.
Data límit per sol·licitar el cens per l’interventor: fins el 26 de novembre de 2018.
Reclamacions a la jornada electoral i la candidatura guanyadora: fins les 24h del dia 29 de
novembre de 2018.
Data límit de resposta de la Junta Electoral a les reclamacions: 30 de novembre de 2018.
Data de proclamació de la candidatura guanyadora: 30 de novembre de 2018.
Data de pressa de possessió de la candidatura guanyadora: fins el 30 de desembre de 2018 i per
acord entre les Juntes rectores sortints i entrants.
Electors
Són electors amb dret a vot totes les persones col·legiades inscrites a cada secció amb una anterioritat
de 15 dies al 29.10.2018, data de publicació del cens electoral, i que es trobin en plenitud dels seus drets
col·legials.

Elegibles
Són elegibles totes les persones col·legiades i inscrites en la Secció corresponent amb anterioritat al
19.10.2018, 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 15 col·legiats que pertanyin a la Secció a la
qual avalin, tot indicant-ne el nom, els cognoms, el número de col·legiat/ada i la signatura, abans de les
20.00 h del dia 19.10.2018.
Perquè la presentació sigui vàlida, les persones candidates 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 20.00 h del dia 19.10.2018.
Proclamació de candidatures
La Junta Electoral proclamarà les candidatures vàlides presentades, el dia 22.10.2018, 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 dirigida 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 en alguna de les Seccions Professionals, aquesta serà
proclamada sense necessitat de votació el mateix dia fixat per a la votació.
Campanya electoral
La campanya electoral s'iniciarà el dia 7.11.2018 i s’acabarà en la data a determinar que serà 24 hores
abans de l’inici del vot electrònic.
Procediment electoral
El procediment electoral és el previst als Estatuts i al Reglament Electoral, sens perjudici de les
interpretacions que es puguin fer del Reglament i les decisions que pugui prendre la 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 extraordinària de Col·legiats de data 19 de
setembre de 2018.
Proclamació de candidatures guanyadores
La proclamació de les candidatures guanyadores es farà per part de la Junta Electoral el dia 30 de
novembre de 2018.
Presa de possessió
La Junta Electoral comunicarà la composició de les noves Junta Directives de les Seccions a les
persones col·legiades mitjançant la web del COPC. Les noves Juntes Directives prendran possessió del
càrrec el dia que acordin entre la Junta entrant i sortint i fins el dia 30 de desembre de 2018.
3.- 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 quals n’hagin de tenir
coneixement.
4.- S’aprova el model orientatiu de presentació de candidatures i de presentació d’avals.
5.- S’aniran publicant a la pàgina web del COPC els acords amb transcendència en el procés electoral,
sempre amb salvaguarda de les dades personals que puguin constar en els acords.

