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REGLAMENT ELECTORAL
ELECCIONS A JUNTA RECTORA
1- La Comissió Electoral
La Comissió Electoral estarà formada pel president/a de l’Associació –o per qui
estatutàriament el substitueixi–, quatre membres de la Junta Rectora i tres
representants dels censos electorals, en funció del que es diu en l’art. 15è dels
Estatuts.
Serà assistida en la seva feina per la Junta Directiva de l’Associació i per
l’administració quan així ho sol·liciti.
Cap dels candidats a les eleccions podrà formar part de la Comissió Electoral.
2-Nombre de representants en la Junta Rectora
Vindrà determinat per l’aplicació al cens a 1 de gener de las regles establertes en l’art.
14è dels Estatuts i per a les demarcacions prèviament definides per la Junta Rectora
segons el previst en el referit article estatutari i l’annex corresponent.
D’acord amb el previst en l‘article 9è dels Estatuts, qualsevol canvi en la residència
habitual haurà de ser efectivament comunicat mitjançant comunicació escrita o correu
electrònic a la Junta Directiva per l’associat amb suficient antelació per a que aquesta
pugui ser tinguda en compte abans del tancament de l’any immediatament anterior a
aquell en que hagin de produir-se les eleccions.
3- Cens
Formaran part del cens aquells associats que, a data de la primera reunió de la
Comissió Electoral, estiguin domats d’alta i al corrent de pagament de les quotes. La
pertinença a una demarcació ve definida pel terme municipal de residència habitual de
l’associat.
4- Formació de la Comissió Electoral
Una vegada la Junta Directiva estigui en disposició de proporcionar el cens, el
president/a de la Junta Directiva convocarà la formació de la Comissió Electoral, la
tasca de la qual comença amb la convocatòria de les eleccions i acaba amb la
proclamació definitiva dels resultats.
Una vegada constituïda la Comissió Electoral d’acord amb el que es disposa en
l’article 15è dels Estatuts, els seus membres només podran ser substituïts en
situacions de força major i sempre segons els criteris d’elecció previstos en el referit
article estatutari. Per ser vàlides, les seves reunions han d’agrupar, com a mínim, la
meitat més un dels seus membres, que hauran de ser convocats mitjançant correu
electrònic pel president/a amb tres dies naturals d’antelació i seguint el calendari
electoral.
S’aixecarà acta de totes les reunions celebrades i en totes elles quedaran consignades
les resolucions preses, juntament a la documentació que se les adjuntarà per a que se
la relacioni amb les mateixes. Aquestes actes podran ser publicades per la Comissió
Electoral en la pàgina web de l’Associació quan la bona marxa del procés electoral així
ho requereixi.
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5- Determinació del procés electoral
La Comissió Electoral, una vegada constituïda:
- Examinarà el cens i el donarà per tancat i definitiu.
- Determinarà el nombre i distribució de places resultants en funció del que es diu en
els Estatuts i el present Reglament i les donarà per tancades i definitives.
- Fixarà el calendari electoral, en funció dels terminis establerts en l’art. 15è de los
Estatuts i del que es disposa en aquest reglament, assenyalant la data d’inici i final
de cada fase del procés.
- Convocarà formalment les eleccions, publicant en la pàgina web de l’Associació la
informació pertinent, entre la que figurarà necessàriament el calendari electoral, el
cens tancat i definitiu d’electors i el nombre concret de places a cobrir.
Acompanyant a la convocatòria d’eleccions es facilitarà als associats la informació
necessària per deixar constància del dret de tots els membres del cens a presentar-se
com a candidats, els tràmits i terminis per a fer-ho, així com les condicions de la
campanya electoral.
6- Candidatures i proclamació provisional
Els associats que ho desitgin hauran d’expressar, mitjançant comunicació escrita o
correu electrònic adreçat a la Comissió Electoral, la seva intenció de presentar-se
voluntàriament com a candidats indicant el seu nom complet i la demarcació específica
per la que opten a representar. L’escrit haurà d’estar signat i anar acompanyat d’una
còpia del DNI en vigor del candidat.
La Comissió Electoral podrà acusar rebut de la candidatura mitjançant escrit, correu
electrònic o trucada telefònica. Si el candidat no rep justificant de recepció, podrà
presentar la corresponent al·legació dins del període hàbil, acreditant tenir constància
de la recepció de l’enviament de la seva candidatura dins del termini previst.
A partir de la data límit per la recepció de les candidatures, la Comissió Electoral es
reunirà i examinarà les rebudes per verificar si reuneixen els requisits exigits i farà,
finalment, la proclamació provisional de les mateixes, que s’efectuarà mitjançant
publicació en la pàgina web de l’Associació.
La Comissió Electoral es reserva la facultat de fer las comprovacions que cregui
oportunes per verificar l’autenticitat de les candidatures presentades.
La presentació provisional dels candidats per a cada demarcació es farà arribar
mitjançant comunicació escrita o correu electrònic a tots els membres del cens de la
demarcació corresponent. S’adjuntarà la informació necessària per a que aquests
coneguin el dret de tot associat a recórrer els candidats presentats, així com la manera
i termini per fer-ho.
7- Recursos als candidats presentats
Qualsevol associat pot presentar un recurs a un candidat presentat, dins dels deu dies
naturals següents a la proclamació oficial dels candidats.
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El recurs s’enviarà mitjançant comunicació escrita o correu electrònic, degudament
explicat i justificat, i serà signat. Estarà acompanyat d’una còpia del DNI en vigor de
l’associat que signa i presenta el recurs.
La Comissió Electoral podrà justificar la recepció del recurs mitjançant escrit, correu
electrònic o trucada telefònica. Si l’associat no rep el justificant de recepció, podrà
presentar la corresponent al·legació dins del període hàbil, acreditant tenir constància
de la recepció de l’enviament del seu recurs dins del termini de deu dies naturals
inicialment previst.
A partir de la data límit per a la recepció de recursos, la Comissió Electoral es reunirà i
examinarà els rebuts, determinant si els arguments presentats invaliden o no la
candidatura recorreguda.
En el supòsit que la invalidi, aquest fet serà comunicat mitjançant comunicació escrita
o correu electrònic tant al candidat com als associats del cens de la demarcació, que
rebran la nova llista dels candidats definitiva. També constarà la indicació expressa de
que tot vot assignat al candidat impugnat serà considerat nul.
8- Proclamació definitiva de candidats
S’anunciarà mitjançant l’enviament de la papereta oficial de votació i un escrit en el
que constaran tots els noms dels candidats definitius per a la demarcació, que podrà
ser igualment publicada en la pàgina web de l’Associació, així com la data de clausura
del període de vot. Aquest anunci obrirà el període de votació.
En el cas de que en alguna demarcació no es presentés cap candidat, el procés
electoral es donarà per acabat i la demarcació en qüestió quedarà sense representació
en la Junta Rectora durant aquest mandat. Aquest fet haurà de comunicar-se per la
Comissió Electoral als associats que formin part de la mateixa mitjançant comunicació
escrita o correu electrònic.
En el cas de que, per a una demarcació en particular, el nombre de candidats
presentats sigui menor o igual al de les places vacants corresponents, els candidats
seran proclamats membres de la nova Junta Rectora sense necessitat de que els
associats de l’esmentada demarcació hagin de procedir a la formalitat de l’emissió del
vot. Aquest fet haurà de comunicar-se per la Comissió Electoral als associats que
formen pare de la mateixa, juntament amb la proclamació definitiva dels candidats.
En conseqüència, només es completarà el procés electoral amb les passes referides a
continuació en aquelles demarcacions en les que el nombre de candidats superi el de
vacants a cobrir.
9- Campanya electoral
Si el candidat desitja enviar un escrit als votants de la seva demarcació promocionant
la seva candidatura, la Comissió Electoral s’ocuparà d’enviar-lo –mitjançant
comunicació escrita o correu electrònic- a tots els associats corresponents al cens
definitiu de la demarcació per a la que es presenta.
Aquest escrit no podrà sobrepassar l’extensió de un DIN-A4, escrit per ambdues cares
i haurà de ser enviat a la Comissió Electoral juntament a l’escrit de presentació de la
candidatura.

3

Tots els escrits rebuts corresponents als candidats d’una mateixa demarcació seran
enviats conjuntament i en un mateix enviament postal o per correu electrònic als
associats del cens corresponent.
Altres escrits o iniciatives de campanya electoral estaran a càrrec del propi candidat,
amb els mitjans que li siguin propis i sota la seva responsabilitat, dins del marc d’una
competència electoral respectuosa amb els principis i finalitats de l’Associació i amb
tots els membres de la mateixa. De tal manera l’Associació, a banda de l’enviament
dels escrits promocionals abans referits, no es farà càrrec de cap altra acció
relacionada amb la campanya dels candidats.
10- Paperetes vàlides per a la votació
En les eleccions de representants dels associats en la Junta Rectora només
s’admetran com vàlides les paperetes confeccionades per l’Associació, les quals
contindran tants espais en blanc com vacants existeixin per a la demarcació en joc.
El votant escriurà el/s nom/s i cognom/s del/s candidat/s desitjat/s, amb lletra llegible.
Serà comptabilitzat com a vot nul, i no serà acceptat com a vàlid, l’emès en qualsevol
altre format o símil de papereta diferent al confeccionat oficialment per l’Associació.
Tot elector que perdi o faci malbé la papereta oficial o els sobres de l’enviament podrà
demanar a la Comissió Electoral l’enviament d’un nou joc de documentació per a la
votació, sempre que tal sol·licitud es faci amb temps suficient en el marc del calendari
electoral.
11- Votació
Obert el període de votació, que durarà almenys vint-i-cinc (25) dies naturals, els
associats hauran d’optar per votar entre els diferents candidats proclamats oficialment
per a la seva demarcació, assenyalant com a màxim tants noms com places hagi
vacants en la seva demarcació.
La papereta de votació serà introduïda en un sobre en blanc que, alhora, serà introduït
en un sobre més gran tancat on constaran les dades del votant i la seva signatura. La
signatura s’estamparà de tal manera que garanteixi que el sobre no ha pogut ser obert
ni manipulat posteriorment a l’enviament. El sobre també especificarà la demarcació
per la que es vota.
Los sobres seran enviats a l’Associació per qualsevol mitjà que asseguri la seva
recepció en temps i forma per la Comissió Electoral sense patir manipulació.
Els sobres rebuts amb indicis d’haver pogut ser manipulats seran examinats per la
Comissió Electoral, que els podrà invalidar i demanar a l’interessat que emeti
novament el seu vot si aquest ho estima adequat.
L’administració procedirà a:
- Verificar que el sobre amb les dades dels votants no mostri signes d’haver estat
manipulat;
- Verificar que el votant és un associat que figura en el cens definitiu i que pertany a la
demarcació indicada;
- Verificar que no s’hagi comptabilitzat prèviament cap vot del mateix votant.
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12- Procés d’Escrutini
Una vegada finalitzat el termini de votació, es reunirà la Comissió Electoral que
procedirà l’escrutini dels vots.
- La Comissió Electoral procedirà a agrupar els sobres rebuts per demarcacions i
prenent els corresponents procedirà a obrir-los i verificar que únicament contenen un
sobre o (si no s’ha fet ús d’ell) una sola papereta.
Una vegada finalitzat el procés de verificació es procedirà al recompte de vots.
Cada sobre serà obert i es verificarà que:
-

La papereta sigui l’oficial;

-

La/les identitats inscrites pertanyi/n al/els candidat/s vàlidament presentats per a la
demarcació que s’està escrutant; i

-

Que la papereta compleix els requisits indicats per a ser computada com a vàlida.

Si es reuneixen aquests requisits es farà el recompte dels noms indicats.
Finalitzada la verificació de les paperetes de cada demarcació es recomptaran els vots
de cada candidat i es comprovarà que coincideixin en nombre total amb el dels vots
emesos. Completat el procés, s’ordenaran els noms dels candidats en funció del
nombre de vots rebuts, de major a menor, i aquests resultats s’inscriuran en l’acta de
la reunió per a la demarcació. En cas d’empat de vots entre dos candidats, la
designació serà a favor d’aquell que ostenti major antiguitat com a membre de
l’Associació.
Es procedirà a repetir el procés per a totes i cadascuna de les demarcacions afectades
per les votacions.
Per tal de garantir la transparència del procés electoral, l’acte d’escrutini serà públic i
haurà de ser anunciat dins del calendari electoral, així com en altres mitjans de
comunicació que la Comissió Electoral cregui adequats.
Si el volum de treball així ho aconsella, la Comissió Electoral podrà fer-se ajudar per
personal de l’administració per a procedir a l’escrutini o al seu control, sempre que es
garanteixi per aquests l’escrupolós compliment del que es disposa en aquest
reglament.
13- Paperetes no-vàlides
Seran considerades como no vàlides:
- Les paperetes que no corresponguin al model oficial;
- Les paperetes que continguin indicacions o textos que no corresponguin a la identitat
dels candidats vàlids;
- Les paperetes que continguin més noms que els corresponents a les places en joc;
- Les paperetes que no siguin llegibles o indueixin a confusió; o
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- Les que consideri la Comissió Electoral que no compleixen amb els requisits de
validesa indicats en l’article anterior.
En el cas de que un sobre contingui més d’una papereta:
- Si les identitats indicades són iguals en els diferents exemplars es depositarà una a
l’urna i les altres seran anul·lades.
- Si les identitats consignades no són iguals en els diferents exemplars, totes elles
seran anul·lades.
- Si un exemplar està escrit i els demés en blanc, es depositarà a l’urna l’escrit i els
exemplars en blanc seran anul·lats.
Les paperetes no vàlides seran adjuntades a l’acta de la reunió d’escrutini i seran
conservades almenys durant el termini previst per a impugnacions.
Les paperetes vàlides, els sobres dels votants així com el material utilitzat per al
recompte, seran conservats fins a quinze (15) dies després de la proclamació definitiva
dels guanyadors.
14- Proclamació provisional de resultats
Finalitzat l’escrutini, la Comissió Electoral proclamarà provisionalment els candidats
elegits i, no més tard del tercer dia, els publicarà en la seu social i en la pàgina web de
l’Associació, per a que estiguin a disposició de tots els associats.
En la publicació ha de constar el dret dels associats a presentar impugnacions davant
la Comissió Electoral.
15- Impugnacions
Tota impugnació es farà mitjançant comunicació escrita o correu electrònic,
degudament explicada i justificada, dins dels quinze (15) dies naturals següents a la
publicació provisional dels resultats. Haurà d’estar signada i acompanyada d’una còpia
del DNI en vigor de l’associat que presenta la impugnació.
En rebre-la, la Comissió Electoral podrà justificar la recepció de la impugnació
mitjançant escrit, correu electrònic o trucada telefònica. Si l’associat no rep cap
justificació de recepció, podrà aixecar la corresponent al·legació dins del període hàbil,
acreditant tenir constància de la recepció de l’enviament de la seva impugnació dins
del termini de quinze dies naturals inicialment previst.
16- Proclamació definitiva
A partir de la data límit per a la recepció d’impugnacions, la Comissió Electoral es
reunirà i examinarà les impugnacions rebudes i determinarà si els arguments
presentats invaliden o no la candidatura guanyadora.
En el supòsit de que sí la invalidi, aquesta situació serà comunicada per comunicació
escrita al candidat impugnat i es proclamarà al candidat que el segueixi en nombre de
vots. El resultat es notificarà mitjançant comunicació escrita o correu electrònic als
associats del cens de la demarcació corresponent.
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En les demarcacions en les que no s’hagi presentat cap impugnació no haurà cap
notificació extraordinària i la proclamació provisional passarà a ser automàticament
definitiva.
Els resultats definitius seran publicats en la seu social i en la pàgina web de
l’Associació, a disposició de tots els associats. També es podran divulgar per
qualsevol altre mitjà que la Comissió Electoral cregui convenients.
17- Dissolució de la Comissió Electoral
Una vegada feta la proclamació definitiva dels candidats guanyadors i notificat el
resultat individualment a cadascun d’ells, la Comissió Electoral es dissoldrà, deixant
les seves actes i material que hagi de conservar-se a càrrec de l’administració per a
arxiu històric durant un any.
ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA I A PRESIDÈNCIA
Es produiran dins de la reunió de la Junta Rectora en la que constin en l’ordre del dia
previst, que haurà de celebrar-se abans del venciment del termini de mandat dels
càrrecs que correspongui renovar.
1- Campanya electoral
La Junta Directiva vigent remetrà als membres de la Junta Rectora, en un únic
enviament, tots els escrits de promoció dels candidats que s’hagin rebut d’aquests
almenys quinze (15) dies naturals abans de la data fixada per a la reunió. Els escrits
no podran sobrepassar l’extensió d’un DIN A4, escrit per ambdues cares. L’enviament
de qualsevol altre escrit o acció de campanya electoral serà a càrrec del candidat, amb
els mitjans que li siguin propis i sota la seva responsabilitat, dins del marc d’una
competència electoral respectuosa amb els principis i finalitats de l’Associació i amb
tots els membres de la mateixa. A banda de l’enviament esmentat, l’Associació no es
farà càrrec de cap altra despesa de campanya a la que es pugui fer referència.
Si es disposa de temps a criteri del president/a, dins de la mateixa reunió els candidats
podran adreçar-se verbalment a la Junta Rectora. En aquest cas el temps d’exposició
serà igual per a tots ells. Així mateix, els rectors tindran dret a prendre la paraula per
donar la seva opinió sobre algun o varis dels candidats presentats. D’existir alguna
impugnació haurà de ser presentada de viva veu, abans d’iniciar el procés formal de
votació.
2- Proclamació de candidats i papereta oficial
Els membres de Junta Rectora rebran la llista de candidats presentats i una papereta
en blanc amb el nombre d’espais corresponents al nombre de places vacants. La
papereta haurà d’emplenar-se a mà, amb lletra llegible i amb els noms i cognoms dels
candidats votats. El procediment de votació serà nominal i secret.
3- Paperetes no-vàlides
No serà vàlida qualsevol papereta que:
-

Tingui indicacions o textos que no corresponguin a la identitat dels candidats vàlids;
Tingui més noms que els corresponents a les places en joc;
No tingui el format oficial; o
Sigui il·legible.
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4- Escrutini i proclamació dels candidats
El secretari de l’Associació serà l’encarregat de realitzar l’escrutini, que serà públic
davant tots els presents en la Junta Rectora. El secretari podrà sol·licitar l’assistència
de l’administració de l’Associació sempre que es garanteixi el compliment escrupolós
del present reglament.
En cas de no presentar-se més candidats que places vacants, es farà la proclamació
d’aquests com nous membres de la Junta Directiva sense necessitat de procedir a
l’acte formal del vot.
En finalitzar l’escrutini es comunicaran els resultats ordenant-se els candidats per
nombre de vots rebuts, de major a menor. En cas d’empat de vots entre dos candidats,
la designació serà a favor d’aquell que ostenti major antiguitat com a membre de
l’Associació.
Al finalitzar l’escrutini, es comunicarà el resultat als assistents, proclamant als
candidats escollits.
ELECCIONS A PRESIDÈNCIA
Una vegada coneguda la composició de la nova Junta Directiva, amb els membres que
no han finalitzat el mandat i els nous elegits, els candidats a president/a ho faran saber
públicament i de viva veu.
La votació es farà mitjançant una papereta en blanc repartida prèviament on es farà
constar manualment el nom i cognoms del candidat que cadascun prefereixi.
La votació serà nominal i secreta.
El secretari procedirà, en públic, al recompte de vots i donarà a conèixer els resultats
ordenats de major a menor en el nombre de vots obtinguts, per al que podrà sol·licitar
l’assistència de l’administració. Finalment farà la proclamació del candidat més votat.
Cas de presentar-se només un candidat es farà la proclamació sense necessitat de
procedir a l’acte formal del vot.
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