
AVAL 
Per la present dono recolzament a la candidatura encapçalada pel Dr./Dra. 
.................................................................................... com a President/a amb 
aquesta distribució de càrrecs amb expressió de totes les persones i càrrecs que la 
conformen, segons l’article 119 dels Estatuts del COEC: 

(mínim de 4 vocals i màxim de 16 vocals)  
 
Nom i Cognoms.- 

Número de Col·legiat.-                                    DNI o passaport.-  

 

 

 
 
 

Instruccions per presentar els avals 
El nom i dades de la candidatura no pot estar omplerta manualment, sinó que cal que estiguin degudament complimentats 
tots els camps abans de recollir la signatura de l’avalista.  
Cal un mínim de 50 avals vàlids per l’admissió de la candidatura (art. 121 dels Estatuts COEC).Els membres de la candidatura 
no poden donar el seu aval a si mateixos.  
Donat que la llista a la qual es dona suport és tancada, (art. 119 dels Estatuts COEC) s’escriurà a ordinador tots els càrrecs de 
la candidatura de Junta prèviament a la signatura de l’aval per part del col·legiat. Només poden exercir el seu dret de vot 
o prestar l’aval els col·legiats que es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets 
col·legials (art. 117 Estatuts COEC ).  
Caldrà que cada aval sigui signat de manera original sense que sigui vàlida la incorporació de signatura escanejada o 
fotocopiada.  
Caldrà incorporar còpia en color del document acreditatiu de la identitat. 
Cada aval només podrà ser signat individualment per un col·legiat. No són vàlids els avals col·lectius.   
No es pot signar per ordre. La signatura original s’ha de correspondre amb la del document d’identitat. S’admetran els avals 
sense signatura original si s’aporta còpia en color del correu electrònic amb el qual s’envia, adjuntant document d’identitat 
en color. 
La validesa dels avals serà determinada per la Junta Electoral. 

Càrrec Nom i Cognoms del doctor/a Núm. Col·legiat/da 

President/a   

Vicepresident/a   
Secretari/a   
Tresorer/a   

Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   
Vocal   

Signatura. - 
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