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C A P Í T O L   I 
Reglament electoral 
 
 
Article 1  
 
Els/les membres de la Junta Directiva seran elegits/des en l’Assemblea General 
mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els/les socis/es de l’entitat 
amb dret a vot, en candidatura tancada. 
 
Article 2 
 
Són electors/es i elegibles els/les socis/es amb les condicions següents:  
 

1. que siguin majors d’edat i no tinguin suspesa la condició de soci/a en el 
moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les 
candidatures; 

2. que es trobin en el ple ús dels drets civils. 
3. que no hagin estat inhabilitats per a exercir un càrrec públic per 

sentencia judicial ferma. 
4. que no ostentin el càrrec de president/a en una altra associació de la 

mateixes característiques que LA PRINCIPAL 
 

No obstant, durant els cinc anys consecutius posteriors a la seva admissió, 
els/les socis/es no podran ésser elegits com a President/a de la Junta 
Directiva1. 
 
Article 3 
 
Els càrrecs directius duraran cinc anys  consecutius, sens perjudici del 
dret a la reelecció. 
 
En el cas dels substituts s’haurà d’estar al que disposa l’article 25 del present 
reglament. 
 
Article 4 
 
Tot soci/a amb dret a vot disposa d’un sol vot.  
 
El soci/a amb dret a vot podrà exercir el seu dret a vot personalment o per 
delegació. La delegació haurà de fer-se a un/a representant que haurà de ser 
un altre soci/a, degudament autoritzat/da, amb veu i vot, i que ja no estigui 
representant a un altre soci/a.2 
 

                                                 
1 Veure art.30è dels Estatuts. 
2 Veure article 7è dels Estatuts. 
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Article 5 
 
El procediment electoral s ‘ha d’ajustar a les fases següents:  
 
1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral. 
 

Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la seva 
celebració han de transcórrer un mínim de 60 dies naturals i un màxim de 
90. 
 
Dins d’aquests terminis, la Junta Directiva comunicarà a tots els/les 
socis/es l’obertura del procés electoral i el procediment a seguir.  

 
2. Aprovació del cens electoral que estarà exposat amb el nom i cognoms 
dels/les socis/es s, en la seu de l’entitat durant un període mínim de 10 dies 
naturals, en què figurarà la llista de socis/es amb dret a vot, perquè les 
persones interessades puguin interposar les reclamacions oportunes, davant de 
la Junta Electoral. 
 
Per donar compliment a la Llei de Protecció de dades, la llista del cens 
electoral no podrà ser, fotocopiada, copiada, gravada ni reproduïda per cap 
mitjà audiovisual ni de reprografia. 
 
3. Presentació i proclamació de candidatures, 
 

10 dies naturals després d’haver-se fet la comunicació de l’obertura del 
procés electoral, quedarà obert el procés de presentació de 
candidatures, el qual es clourà 20 dies després.  
 
Durant els 10 dies naturals següents a la finalització del termini anterior, la 
Junta Electoral revisarà i proclamarà las candidatures. 

 
20 dies naturals abans de l’Assemblea, la Junta Directiva enviarà a tots 
els/les socis/es la carta amb la llista de les candidatures proclamades. 

 
4. Celebració de les eleccions, l’escrutini. 
 
5. Impugnacions als resultats i la seva resolució davant la Junta Electoral 
 
6. Proclamació dels/les guanyadors/es. 

 
El calendari electoral en totes les seves fases, així com les resolucions 
resultants, seran públics i estaran exposats en el domicili social de LA 
PRINCIPAL fins a la conclusió del procés electoral. 

 
Així mateix, caldrà fer constar a la convocatòria l’hora de començament de 
l'Assemblea en què es duguin a terme les votacions, de conformitat a l’article 
22 dels Estatuts. 
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Article 6 
 
La convocatòria d’eleccions tindrà lloc per l’acabament del mandat natural 
per al qual van ser elegits els càrrec, i correspon a la Junta Directiva3.  
 
L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé 
realitzar-se independentment.  
 
Article 7 
 
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se 
dins del primer trimestre4, sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció 
es faci abans que es clogui el mandat dels càrrecs que es renoven. 
 
Article 8 
 
La convocatòria d’eleccions també tindrà lloc en els supòsits de cessament 
dels càrrecs i suspensió del mandat com a membres de la Junta Directiva, dels 
articles 22 i 23, del present Reglament, a excepció d’aquells supòsits en que es 
prevegi i es reguli la substitució de la vacant.  
 
Article 9  
 
La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant la 
publicació al taulell d’anuncis de l’entitat i a la seva pàgina web. 
 
Article 10 
 
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent:  
 

• nombre de llocs que cal proveir; 
• càrrecs;  
• condicions per ser elector/a i candidat/a;  
• dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta 

electoral; 
• terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions; 
• termini per a la presentació de candidatures; 
• dia i lloc de les eleccions, i  
• forma d’acreditació d’electors.  

 
Article 11  
 
La Junta Electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 
membres i un nombre màxim de 9 suplents/es, tots ells escollits per sorteig 
davant Notari, entre els/les socis/es de l’entitat. 
 
 
 

                                                 
3 Veure article 22è dels Estatuts. 
4 Veure article 42è dels Estatuts. 
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Article 12  
 
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta 
Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-
ne el/la president/a. 
 
En tot cas, el/la Gerent cooperarà en la gestió de la Junta Electoral. 
 
Article 13  
 
Correspon a la Junta Electoral:  
 

• conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, 
• l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les,  
• decidir incidents i, en general,  
• conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i  
• publicar i comunicar els resultats.  

 
Article 14  
 
Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de 
3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de 
la Junta Electoral, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies naturals 
següents.  
 
Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant la 
Federació d’Ateneus, de Catalunya o entitat similar, en el termini de 3 dies 
naturals següents a la notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que 
s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ ha dictat cap 
resolució expressa en el termini establert.  
 
Article 15 
 
Les candidatures han d’incloure el nom dels/les socis/es candidats/es, 
encapçalades pel candidat/a a president/a o sots-president/a, en el cas que 
les eleccions que es convoquin afectin a la renovació d’aquests càrrecs. 
 
Article 16 
 
Un cop proclamades les candidatures i durant els 20 dies abans de 
l’assemblea, els candidats podran fer ús de les instal·lacions que LA PRINCIPAL 
tingui a la seva disposició per exposar els seus programes, sota prèvia petició a 
l’entitat qui serà la que determini el lloc i temps d’us de la instal·lació, vetllant 
perquè cadascuna de les candidatures tingui les mateixes oportunitats. 
L’entitat no assumirà per aquest motiu cap despesa extraordinària.  
 
Així mateix, s’habilitarà un espai a la pàgina web de LA PRINCIPAL per a què 
les candidatures ja proclamades puguin exposar tot allò relacionat amb els 
seus programes electorals, dintre dels límits de l’ètica, la bona pràctica de la 
mateixa entitat i l’ordre públic, reservant-se l’entitat el dret de retirar qualsevol 
candidatura que vagi en contra d’aquestes directrius i que resulti ofensiva 
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Article 17  
 
Els programes electorals hauran de comprometre’s i estar relacionats amb les 
finalitats de l’associació, de conformitat amb l’article 2 dels Estatuts. 
 
Article 18  
 
LA PRINCIPAL comunicarà als/les socis/es, via enviament postal o qualsevol 
altre que resulti idoni, les candidatures proclamades, informant del nom i 
cognoms dels/les candidats/es, número de soci/a i adjuntant un petit resum 
curricular, segon disponibilitat del format que sigui aprovat per la Junta. 
 
Opcionalment, les candidatures proclamades que vulguin comunicar-se amb 
els/les socis/es ho podran sol·licitar a l’associació, qui gestionarà la tramesa de 
tota la informació que li sigui facilitada per les candidatures, previ dipòsit de la 
quantitat que serà aprovada per la Junta Electoral, amb la finalitat d’abonar 
les despeses de la gestió. La Junta Electoral portarà a terme una valoració 
econòmica en funció de la documentació a enviar i del seu resultat fixarà la 
quantitat del dipòsit. En tot cas, el romanent del dipòsit serà retornat a 
cadascuna de les candidatures, les quals podran sol·licitar la rendició de 
comptes per part de l’entitat. 
 
Article 19  
 
Si es presentés o fos vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral 
procedirà directament a la seva proclamació. 
 
Article 20 
 
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la 
Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva, òrgan que ha de 
convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos, prorrogant-se les 
funcions de la Junta sortint. 
 
Article 21 
 
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la 
Junta Electoral, dins els 3 dies següents, a la Junta Directiva. 
  
Els/les candidats/es elegits/des han de prendre possessió dins els 5 dies 
següents a la seva elecció. 
 
Article 22 
 
El cessament dels càrrecs de la Junta Directiva abans d’extingir-se el termini 
reglamentari del seu mandat, podrà produir-se per les causes següents: 
 

1. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 
2. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 
3. Com a conseqüència de decisió disciplinària que inhabiliti per ocupar 

algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat. 
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4. Com a conseqüència d’absència reiterada i sense justificat a les 
reunions de la Junta. 

5. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se 
n’exposin els motius. 

6. Aprovació d’un vot de censura.  
 
Article 23 
 
La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per 
les causes següents: 
 

1. Sol·licitud de l’interessat/da quan hi concorrin circumstàncies que ho 
justifiquin i ho aprovi la Junta. 

2. Durant el temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un 
dels seus components, si així ho acorda la Junta Directiva. 

3. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.  
 
Article 24 
 
En cas d’absència justificada, suspensió, dimissió, mort, incapacitat física, 
incompatibilitat, renúncia o cessament del/la president/a, amb anterioritat a 
l’acabament del seu mandat, li substituirà el/la sots-president/a 4 durant el 
temps que manqui fins a la conclusió del mandat. En cas d’absència 
d’aquests, l’ha de substituir el/la membre de la junta amb més antiguitat com 
a soci/a de l’entitat.  
 
Article 25 
 
En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la totalitat 
dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus 
components, sempre que no afecti al càrrec de president/a, es durà a terme 
la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis/es que 
tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió 
transitòria es delega a la decisió de la Junta Directiva, que haurà de ser 
ratificada en la propera Assemblea General que realitzi l’entitat.  
 
Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per 
ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. 
S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un/a membre de la 
junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el 
mandat de substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es 
reincorporarà acabada la suspensió.  
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C A P Í T O L   I I  
Regulació del vot de censura 
 
 
 
Article 26 
 
Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, 
contra la totalitat de la Junta, o contra qualsevol dels seus membres, cal que 
ho demani per escrit motivat la majoria de 2/3 parts dels membres de la Junta 
o, com a mínim, el 3% dels socis/es de l’entitat.5  
La moció de censura al/la president/a i/o la Junta Directiva haurà de ser 
constructiva, incorporant la proposta de candidat/a o candidats/es 
alternatius/ves a aquells/es que se censuren. 
 
Article 27 
 
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents 
s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la Junta 
Directiva designats per aquesta, els/les dos primers/es socis/es signants de la 
sol·licitud i un/a soci/a de mèrit designat/da per sorteig.  
 
Quan la moció de censura sigui presentada per la majoria dels membres de la 
Junta Directiva, la mesa estarà formada per 5 persones, formada per 2 
membres de la Junta Directiva que sol·licita la moció de censura i tres 
socis/òcies designats/des per sorteig. 
 
Article 28 
 
Un cop comprovada i admesa la sol·licitud del vot de censura per part de la 
mesa, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de 
tenir lloc dins del termini de 30 dies, a contar des de l’aprovació del vot de 
censura. 
  
La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la 
convocatòria d’assemblees.  
 
Article 29 
 
El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a 
l’assemblea convocada a l’efecte6. 
  
Article 30 
 
Un cop acordat el vot de censura, el/la president/a, la Junta Directiva o els/les 
membres a qui afecti cessaran automàticament, i la Junta proposada entrarà i 
prendrà possessió del càrrec.  

                                                 
5 Veure articles 21è i 24è dels Estatuts. 
6 Veure article 26è dels Estatuts. 


