
Cal sol·licitar-lo mitjançant

l'opció "Sol·licite que

m'envien per correu postal

al domicili següent les

paperetes de votació" del

formulari que estarà obert

al web del COTSV fins al 28

de març de 2021

BREU GUIA PER AL VOT PER CORREU

ELECCIONS 2021

President/a
Vicepresident/aSecretari/a
Tresorer/a
Vocals

ELECCIONS

Si has seleccionat

aquesta opció, rebràs al

teu domicili, indicat al

formulari prèviament, la

documentació següent:

Sobre xicotet de vot per correu

Paperetes electorals de les

candidatures proclamades

Sobre model oficial (més gran)

de vot per correu

Introduir la papereta

seleccionada en un sobre

de 120 mm x 176 mm o

mida similar i tancar-lo

Si la correspondència electoral fora rebuda amb posterioritat a la terminació de la

votació, no es computaria el vot ni l'elector com a votant i es destruiria el sobre

Si sol·licites l'enviament de les paperetes al teu domicili

Correus Missatger
En mà, per tu o

per altra persona

120 mm

176 mm

Introduir el sobre de 120 mm

x 176 mm i una fotocòpia del

DNI (o equivalent) en un

sobre més gran

No es pot oblidar posar el

remitent al sobre més gran

(el de fora) perquè arribe

correctament al COTSV

Dirigir el sobre a:
A/A Presidència Mesa Electoral

Col·legi Oficial de Treball Social de

València (COTSV)

Carrer de l'Uruguai, 13 oficina 604

46007 València

Enviar abans del 15 d'abril:



Cal sol·licitar-lo mitjançant

l'opció "Em descarregaré les

paperetes de la web,

després d'enviar la

sol·licitud de vot per correu"

del formulari que estarà

obert al web del COTSV fins

al 15 d'abril de 2021

Introduir el sobre de 120 mm

x 176 mm i una fotocòpia del

DNI (o equivalent) en un

sobre més gran

No es pot oblidar posar el

remitent al sobre més gran

(el de fora) perquè arribe

correctament al COTSV

BREU GUIA PER AL VOT PER CORREU

ELECCIONS 2021

President/a
Vicepresident/aSecretari/a
Tresorer/a
Vocals

ELECCIONS

Si has seleccionat

aquesta opció, se t'obrirà

una nova finestra al web

del COTSV en la qual

hauràs de...

Fer clic al botó amb la

candidatura que desitges

Guardar el document en format

PDF al teu ordinador

Imprimir la papereta

Introduir la papereta

seleccionada en un sobre

de 120 mm x 176 mm o

mida similar i tancar-lo

Si la correspondència electoral fora rebuda amb posterioritat a la terminació de la

votació, no es computaria el vot ni l'elector com a votant i es destruiria el sobre

Dirigir el sobre a:
A/A Presidència Mesa Electoral

Col·legi Oficial de Treball Social de

València (COTSV)

Carrer de l'Uruguai, 13 oficina 604

46007 València

Si sol·licites descarregar-te les paperetes al teu ordinador des del web

Correus Missatger
En mà, per tu o

per altra persona

120 mm

176 mm

Enviar abans del 15 d'abril:


