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ELECCIONS COEESCV 2023 

 
 

NORMATIVA ELECTORAL, D'ACORD AMB EL QUE DISPOSEN ELS ESTATUTS DEL 
COEESCV EN EL SEU CAPÍTOL 6, SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE ELS/LES COL·LEGIATS/DES 

EN ELS ÒRGANS DE GOVERN I DEL RÈGIM ELECTORAL 
 

CENS ELECTORAL 
Totes les persones col·legiades amb el mínim d'un any de col·legiació en el moment de 
l'Assemblea, i que estiguen al corrent de pagament de les seues quotes, tenen dret a 
actuar com a electors i electores en la designació de les i els membres de la Junta de 
Govern i a ser elegibles. El cens electoral queda fixat en el moment de publicació d'aquesta 
convocatòria i durant tot el procés electoral, quedant exposat en la seu de l'entitat, 
podent ser consultat i amb la possibilitat de reclamacions i modificacions, si escau, fins al 
10 d’abril de 2023. 
 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
D’acor amb l’Article 45.1 Cada quatre anys la Junta de Govern convocarà eleccions 
ordinàries per a la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern, sense perjudici del que 
disponga l’article 35.7 i 35.8. (Aquest articulo ha estat modificat en l’Assemblea Ordinària 
de l’11 de març de 2022.  

 
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES ELECTORALS 
D'acord amb el que disposa l'Article 46.1 les candidatures hauran de ser completes, i 
constaran d'una llista en què s'especificaran el nom del president o presidenta i un mínim 
de 14 i un màxim de 20 vocals proposats/as entre els qui es designaran a les o els 
vicepresidents/as, secretari/a i tresorer/a. Es presentaran durant el mes posterior a la 
convocatòria a través d'un escrit dirigit a la Junta de Govern. 
Les candidatures es presentaran en la seu del Col·legi, en horari de 10 a 14 h. i de 16 a 
18 hores, de dilluns a dijous, amb cita prèvia, o per correu certificat dins dels terminis 
previstos en la convocatòria d'eleccions. Hauran de presentar la seua llista completa amb 
nom, cognoms, núm. de DNI i núm. de col·legiat/da, juntament amb el seu programa 
electoral, en 4 fulls DIN-A4 com a màxim. 

 
CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL 
 
16/03/23 - Convocatòria d'eleccions ordinàries del COEESCV. 

-Publicació del calendari electoral 
-Publicació del cens d'electors vàlids (col·legiats/des fins a 18/05/2022) 
- Publicació dels procediments electorals 

Del 16/03 al 10/04 - Període de reclamacions al cens electoral. 
Del 16/03 al 18/04 - Període de recepció de candidatures i programes electorals. 
25/04 - Proclamació de candidatures vàlides per la Junta de Govern i comunicació a 
als/les col·legiats/des. 
28/04 - Data final de presentació de recursos contra les candidatures. 
02/05 - Resolució de recursos contra les candidatures. (Si n'hi 
haguera) 
02/05 – (En cas de presentar-se més d'una candidatura) Elecció per sorteig de els/les 
components de la mesa electoral. 
18/5 - Jornada electoral. 
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PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES 

 
D'acord amb el que es disposa en l'Article 46.2 dels Estatuts, la Junta de Govern 
proclamarà les candidatures vàlidament presentades fins a vint-i-cinc dies abans de les 
eleccions, mitjançant una comunicació pública i una personal a tots els col·legiats i 
col·legiades. La Junta de Govern facilitarà, d'acord amb els mitjans de què dispose el 
Col·legi, la propaganda de les persones candidates en condicions d'igualtat. D'acord amb 
el que es disposa en l'Article 46.3, contra la proclamació de candidatures qualsevol 
persona col·legiada podrà presentar una reclamació davant la Junta de Govern, en el 
termini de tres dies, la qual serà resolta en altres tres dies per la Comissió permanent de 
la Junta de Govern. D'acord amb el que es disposa en l'Article 46.4, en el cas que només 
hi haja una candidatura, aquesta serà proclamada, sense necessitat de votació, el dia que 
s'haja fixat per a la votació. 

 
MESA ELECTORAL I PROCEDIMENT DE LES VOTACIONS 

 
D'acord amb el que disposa l'Article 47 i següents dels Estatuts, la mesa electoral estarà 
constituïda per un president o presidenta, dues vocals i un secretari o secretària, 
designats per sorteig entre els/les electors/es que no pertanguen a cap candidatura. Cada 
candidatura podrà designar un interventor o interventora. El col·lectiu col·legial amb dret 
a vot exercirà el seu dret a través del procés de votació electrònica que s'establirà amb 
totes les garanties d'identificació, anonimat i seguretat en tractament de dades (DRETS 
ARCO), conforme a les previsions establides en la normativa vigent i aplicable. 

 
ESCRUTINI DE LES VOTACIONS 

 
Finalitzada la jornada electoral, el secretari o secretària de la mesa electoral, sobre la base 
de l'informe certificat d'escrutini amb els resultats finals, estendrà acta de la votació i les 
seues incidències, la qual haurà de ser signada per tots els i les components de la mesa i 
pels interventors/es, si hi haguera, els qui tindran dret a fer constar les seues queixes, 
i ho comunicarà a la Junta de Govern. 

 

La candidatura que obtinga el major nombre de vots serà proclamada guanyadora. 
 

PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA GUANYADORA 
 

D'acord amb el que disposa l'Article 52 dels Estatuts, la Junta de Govern, en el termini de 
setanta-dues hores, resoldrà amb caràcter definitiu totes les reclamacions dels 
interventors/as i altres incidències recollides en l'acta de la mesa electoral i proclamarà 
la candidatura triada. La composició de la nova Junta triada serà comunicada a la 
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat o a aquell altre 
departament que tinga atribuïdes les competències en la matèria, i a tots els col·legiats i 
col·legiades. La nova Junta de Govern prendrà possessió en el termini màxim d'un mes 
des de la proclamació. 
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RECURSOS 

 
Contra les resolucions de la Junta de Govern en matèria electoral qualsevol persona 
col·legiada podrà utilitzar el sistema de recursos establit en els articles 83 i següents dels 
Estatuts. 
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