NORMES ELECTORALS
GENERALS DEL COFIB

I.-NORMES GENERALS

1.- Càrrecs a elegir
A la present convocatòria es renoven la totalitat dels càrrecs de la
Junta de Govern, la qual haurà d’estar constituïda pels següents
membres:
President, secretari, tresorer, vice-president, vice-president vocal
de Menorca i vice-president vocal d’Eivissa-Formentera (aquests
dos càrrecs els ocuparan automàticament el president elegit per a la
Junta Insular de Menorca y el president elegit per a la Junta Insular
d’Eivissa-Formentera), vocal 1r de representació general, vocal 2n
de representació general, vocal 3r representant de titulars d’oficina
de farmàcia, vocal 4t representant de dermofarmàcia i productes
sanitaris, vocal 5è representant d’alimentació, vocal 6è representant
d’analistes, vocal 7è representant de farmàcia hospitalària i atenció
primària, vocal 8è representant de docència-investigació, vocal 9è
representant de tècnics superiors de salut pública i administració,
vocal 10è representant de distribució i d’indústria farmacèutica,
vocal 11è representant d’òptica, optometria i audiopròtesis, vocal
12è representant d’ortopèdia i vocal 13è representant d’adjunts,
substituts i regents.

2.- Electors.
Per als càrrecs de president, vice-president, secretari, tresorer i
vocals de representació general seran electors tots els farmacèutics
inscrits com a col·legiats en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de
les Illes Balears en la data de convocatòria de les eleccions. Per a
la resta de càrrecs, seran electors els farmacèutics col·legiats a la
illa corresponent o adscrits a les respectives vocalies.

3.- Requisits per la presentació de candidatures a la Junta de
Govern.

A.- Podran ser candidats tots els farmacèutics col·legiats que en la
data de publicació del Cens Electoral, a més de no haver tingut cap
sanció disciplinaria que hagi obtingut fermesa (llevat que ja hagi
prescrit) o condemnat per sentència ferma, que signifiqui la
inhabilitació per a càrrecs públics, reuneixin les següents
condicions:
I.- Tots els candidats a qualsevol càrrec de la Junta de Govern
hauran d’estar col·legiats en el COFIB amb una antiguitat mínima
de dos anys. Per als càrrecs de president, vice-president, secretari i
tresorer, a més a més, hauran d’exercir la professió en qualsevol
modalitat, i per als càrrecs de vocals representants, hauran
d’exercir, com a mínim, en una de les modalitats a les quals
representin.

B.- En cap moment podrà ser candidat qui rebi remuneració per
treballar en el Col·legi.
C.- Quan es tracti de candidatures per als càrrecs de president,
vice-president, secretari, tresorer i vocals de representació general,
s’hauran de proposar per escrit i per un mínim de trenta col·legiats.
Les candidatures per a la resta de vocalies s’hauran de proposar
per escrit i per un mínim de dos col·legiats.
D.- Per als càrrecs de president, vice-president, secretari, tresorer i
vocals de representació general, les candidatures aniran en llista
tancada, que comprengui la totalitat dels càrrecs.
La resta de vocalies no estan subjectes a aquesta condició.
E.- Cap candidat podrà ser membre de la Mesa Electoral.

F.- La totalitat de candidatures presentades hauran d’acreditar
documentalment els requisits anteriorment indicats i a més la
conformitat dels candidats.
4.- Duració del mandat.
La duració del mandat per als càrrecs que resultin elegits serà de
quatre anys.

5.- Mesa Electoral.
Immediatament després d’haver-se convocat les eleccions i en un
termini no superior a deu dies, es constituirà una Mesa Electoral
que serà l’encarregada de vigilar tot el procés, presidir la votació,
realitzar l’escrutini, etc., així com resoldre quantes reclamacions es
presentin.
La Mesa Electoral estarà formada pel president, que serà el
col·legiat més antic dels inscrits en el Col·legi, i el secretari, que
serà el col·legiat de menor edat. Estaran auxiliats per cinc vocals
elegits per sorteig en presència del president i secretari de la Mesa.
Per a tots els càrrecs i per tal de cobrir renúncies justificades, es
designaran com a suplents aquells col·legiats que segueixin als
titulars de la Mesa en l’ordre indicat d’antiguitat o edat.
Cap dels components de la Mesa podrà ser candidat i, en cas de
ser-ho, el substituirà el seu suplent.

II.

PROCÉS ELECTORAL

1.- Constitució de la Mesa Electoral.
En el termini de deu dies des de la convocatòria d’eleccions es
constituirà la Mesa Electoral.
2.- Llista d’electors.
La Junta de Govern del Col·legi facilitarà a la Mesa Electoral les
llistes d’electors, les quals s’hauran de fer públiques mitjançant la
seva exposició en el tauló d’anuncis del Col·legi, el mateix dia de la
constitució de la Mesa Electoral.
Les llistes així publicades en el tauló d’anuncis constituiran el cens
de votants.
3.- Presentació i proclamació de candidats.
A.- A partir del moment que es constitueixi la Mesa Electoral i fins
30 dies abans de la data assenyalada per les eleccions, els
col·legiats presentaran a la Mesa Electoral els documents on es
proposi la relació de candidats per ocupar els càrrecs per elegir.
Aquests documents es podran presentar fins les 15.00h del darrer
dia en que finalitzi el termini establert.
A les propostes hi figuraran tots els candidats amb el seu nom i dos
llinatges i el càrrec o vocalia per a la qual es proposen. Aquesta
proposta anirà signada pel nombre d’electors indicats a l’apartat I
(3.C) i també s’hi farà constar la conformitat i l’acceptació dels
candidats.
B.- El dia següent hàbil a la darrer dia de presentació de la
documentació, des de les 10 hores a les 14 hores i una vegada
revisades per la Mesa les corresponents documentacions es
procedirà a la proclamació d’aquelles candidatures que reuneixin les
condicions necessàries, i s’aixecarà una acta a tal efecte.

C.- Després de l’acte de proclamació de les candidatures, s’obrirà
un termini de cinc dies per poder fer les reclamacions o
substitucions que pertoquin.
D.- Les candidatures proclamades es comunicaran a tots els
col·legiats per mitjà d’una circular, enviada per correu certificat, amb
una antelació mínima de vint dies naturals a la data de les
eleccions.
E.- Quan hi hagi únicament una candidatura proclamada, no
procedirà cap votació i seran proclamats electes tots els candidats
d’aquesta.

F.- Totes les reunions que als efectes indicats celebri la Mesa
Electoral seran públiques i d’elles s’aixecarà acta en la qual es faran
constar les incidències esdevingudes, així com les reclamacions
que es formulin.
4.- Votació.
La votació es realitzarà en un acte públic, dins l’àmbit corporatiu i
cada candidatura podrà nomenar un interventor per a cada Mesa,
de lliure elecció.
Els electors podran comparèixer personalment a realitzar la votació
o emetre el seu vot per correu, d’acord amb el que s’estableix en
aquestes normes.
A.- El dia assenyalat, a les 10 hores del matí es duran a terme les
eleccions dels càrrecs vacants, per la qual cosa haurà d’estar
constituïda prèviament la Mesa Electoral.
El temps de permanència de la Mesa Electoral serà des de les 10
hores fins les 22 hores del dia assenyalat per a l’elecció. Durant
aquest temps els electors hauran d’emetre el seu vot.
B.- El president de la Mesa tindrà dins del local on es celebri
l’elecció, autoritat exclusiva per a mantenir l’ordre, assegurar la
llibertat dels electors i l’observança de la Llei. En el lloc reservat on
es situï la Mesa electoral únicament hi podran estar els components

d’aquesta, tant els titulars com els suplents, així com els
interventors en representació de les candidatures.

5.- Emissió del vot per correu certificat.
La modalitat de l’emissió del vot per correu té per finalitat facilitar al
màxim el dret al vot. Malgrat això, aquesta modalitat ha d’anar
acompanyada de l’autenticitat exigible a qualssevol comicis
electorals, donat que en cas contrari es desvirtuaria el fi que es
persegueix. Per això és obligat establir una sèrie de requisits per a
aquells col·legiats que desitgin emetre el seu vot per correu.
L’elector que prevegi que en la data de la votació no podrà
presentar-se a l’adreça del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les
Illes Balears, pot emetre el seu vot per correu, prèvia sol·licitud
personal a la Mesa Electoral, amb els següents requisits:

A.- Sis dies després de constituir la mesa electoral, els electors
sol·licitaran personalment a la Mesa Electoral, mitjançant l’escrit
oportú, que els sigui remesa la documentació pertinent, per a poder
exercitar el seu dret al vot en aquesta modalitat. Es comprovarà la
coincidència de la signatura entre el document acreditatiu d’ identitat
i la sol·licitud.
Totes les sol·licituds duran registre d’entrada i es registraran a un
llibre de registre especial per aquests casos, el qual serà custodiat
per la Mesa Electoral.
El termini per sol·licitar el vot per correu finalitzarà amb, com a
mínim 13 dies abans de les eleccions. La Mesa electoral, tres dies
després i amb deu dies d’antelació a les eleccions, aixecarà una
acta en la qual hi figurarà la relació dels col·legiats que hagin
sol·licitat a la Mesa Electoral la documentació pertinent per exercitar
el vot per correu, i s’hi adjuntaran les corresponents sol·licituds.
Aquesta acta serà custodiada per la Mesa Electoral amb la resta de
la documentació electoral.

B.- Rebuda la sol·licitud i un cop proclamades les candidatures, es
remetran a l’elector, per correu certificat amb avís de rebut, les
paperetes i els sobres electorals, a l’adreça que figuri al cens
electoral.

C.- El vot per correu s’efectuarà amb un sobre tancat remés per
correu certificat i dirigit al president de la Mesa Electoral, a l’adreça
del Col·legi. La signatura del col·legiat que el remeti haurà de figurar
a la solapa del sobre, on hi figurarà també de forma llegible, el nom i
llinatges, adreça i número de col·legiat. Dins el sobre s’introduiran
els sobres que contenguin les paperetes de votació i el DNI.

D.- El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears facilitarà
a la Mesa Electoral una caixa fort o urna amb pany de seguretat,
que disposarà de dues úniques claus, les quals quedaran en
possessió del president i secretari de la Mesa Electoral. Dins
aquesta caixa o urna es guardaran cada dia els vots que es rebin
per correu certificat.
E.- Els vots per correu que no s’ajustin a les formalitats descrites, no
seran admesos per la Mesa Electoral. En qualsevol cas, i en el
moment en que el president hagi d’introduir dins l’urna els sobres
que contenguin les paperetes rebudes per correu, es verificarà que
es compleixin els requisits establerts i que l’elector figuri inscrit en el
cens. Per cap motiu es podran admetre els vots enviats per correu
ordinari. La Mesa Electoral verificarà en les llistes de votants, que
l’elector no hagi exercit amb anterioritat, el seu dret al vot de
manera personal. En el cas que qualque elector voti per correu i
personalment, s’anul·larà el vot per correu. La Mesa Electoral
custodiarà i conservarà tota la documentació relativa al vot per
correu, la qual es lliurarà al Col·legi un cop transcorrin els terminis
establerts per a les impugnacions.
F.- Arribada l’hora determinada per a finalitzar la votació, el
president ho anunciarà, i seguidament es procedirà a obrir els
certificats rebuts fins el moment. No seran vàlids, sota cap
concepte, els certificats rebuts amb posterioritat a
l’hora
assenyalada per a la finalització de la votació, encara que la data
d’enviament per correu sigui anterior al dia assenyalat. Els adjunts
prendran nota del nom del votant, en iguals condicions que les

detallades per a la votació personal, anul·lant aquells sobres que el
seu remitent hagi exercit el vot personalment. Posteriorment
s’introduiran els sobres dins les urnes i no s’obriran fins el moment
de l’escrutini. Finalment votarà la Mesa.

6.- Escrutini.
Finalitzada la votació a l’hora assenyalada, es procedirà a
l’escrutini, el qual no s’interromprà fins que no s’hagin tret totes les
paperetes de l’urna. El secretari aixecarà acta amb el resultat de
l’escrutini i serà subscrita pel president i els interventors de les
candidatures.
Les actes es llegiran públicament davant tots els assistents a les
eleccions i seran proclamats els noms dels elegits.

III. NORMES FINALS.

Qualsevol anormalitat que es produís amb motiu de la realització de
cada un dels passos del procés electoral, podrà ser impugnat
davant la Mesa Electoral, dins el termini de dos dies. Transcorreguts
quatre dies des de la celebració de les eleccions, no s’admetrà cap
recurs.
Dins el termini màxim de 30 dies naturals, comptadors a partir de la
data de les eleccions, els elegits prendran possessió dels seus
càrrecs davant dels membres de la Junta de Govern sortint o en el
seu cas davant de la Comissió Gestora.
El que sense cap causa justificada i acreditada documentalment, no
es presenti a la presa de possessió del seu càrrec dins el termini
indicat, s’entendrà que ha renunciat i la seva plaça quedarà vacant.
Aquesta plaça es cobrirà en la forma prevista als Estatuts del
Col·legi.
La proclamació dels elegits es comunicarà el mateix dia, a les
Conselleries de Presidència i de Salut, Família i Benestar Social de

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com al Consell
General de Col·legis Oficials de Farmacèutics.

IV. JUNTES INSULARS
FORMENTERA

DE

MENORCA

I

D’EIVISSA-

Simultàniament a les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi
Oficial de Farmacèutics de Balears, es celebraran les eleccions a
les Juntes Insulars de Menorca i d’Eivissa-Formentera.
Aquestes Juntes exerciran les funcions d’ordre executiu
administratiu que la Junta de Govern els hi delegui expressament

i

Estaran integrades per: president (que serà vice-president de la
Junta de Govern del COFIB), secretari i tres vocals.
Tots els càrrecs seran elegits amb les mateixes normes electorals
que les aplicables a la Junta de Govern del COFIB, excepte pel que
fa als requisits per a candidats i electors, donat que en aquests
casos únicament podran votar i presentar-se com a candidats els
col·legiats residents en el territori insular corresponent.

