
 

 

 
 
 

REGLAMENT ELECTORAL ELECCIONS AMPA 2019 
 
 
El present reglament regula la convocatòria i realització de processos 
electorals DE L’AMPA, com a desenvolupament i complement de 
l’establert en els seus estatuts. 
 
1. Convocatòria. 
Els processos electorals seran convocats per la Junta Directiva amb 
una antelació de dos mesos a la data de realització prevista i, 
regulats per l’establert en els estatuts.  
 
La convocatòria es realitzarà mitjançant circular als socis, adjuntant 
el calendari electoral establert. 
 
2. Calendari electoral. 
El calendari electoral regularà els terminis, conforme als següents 
criteris: 
 
a) Durant la primera quinzena es notificaran les candidatures que 
desitgin presentar-se, mitjançant carta certificada dirigida a l’AMPA. 
b) Un cop rebudes les candidatures, es comunicaran per circular 
als socis. En aquesta circular s’inclouran les dades de contacte de 
cada candidatura perquè aquestes puguin rebre l’aval dels socis que 
ho desitgin. 
c) Durant la quinzena següent, les candidatures hauran de rebre 
l’aval d’un 10% com a mínim dels socis al corrent de pagament, 
mitjançant la recollida de signatures que hauran d’anar 
acompanyades d’una fotocòpia del carnet de soci o del DNI. 
d) Finalitzat el termini anterior, les candidatures que hagin 
obtingut l’aval d’un 10% dels socis, seran considerades vàlides. Les 
que no compleixin aquest requisit, no participaran en el procés 
electoral.  
e) A la tercera quinzena, es tancarà el procés electoral amb els 
socis al corrent de pagament i què, seran els únics amb dret a vot.  
f) A la quarta quinzena, per part de les candidatures vàlides, 
s’iniciarà el procés d’informació als socis, per mitjà d’un servei 
d’enviament extern. De manera que aquestes, no disposin de dades 
confidencials (emparats per la llei de protecció de dades). 
g) La jornada electoral coincidirà amb una Assemblea general 
ordinària o extraordinària.  
 
 



 

 

h) El mateix dia de la jornada electoral es proclamaran els 
resultats. 
i) Durant els quinze dies següents a la jornada electoral, 
s’efectuarà els traspàs de documentació entre l’antiga i la nova Junta.  
 
3. Candidatures. 
a) Les candidatures constaran d’un mínim de tres persones i un 
màxim de quinze. 
b) Les llistes inclouran noms i cognoms dels candidats i els càrrecs 
per a què se’ls proposa, especificant com a mínim els de President, 
Sots-President, Secretari i Tresorer. 
En cas de candidatures de tres persones, els càrrecs de Secretari i 
Tresorer seran adjudicats a una mateixa persona.  
c) La presentació inicial de candidatures anirà acompanyada d’un 
document d’acceptació per part dels seus membres i de les dades de 
contacte de la candidatura (direcció, telèfon, fax, e-mail, etc.), per a 
poder rebre els avals corresponents.  
d) Les candidatures estaran formades per socis al corrent de 
pagament i amb un mínim de dos anys d’antiguitat. 
e) La presentació de candidatures i avals s’ajustarà a l’establert en 
aquest reglament, a l’apartat 2.  
 
4. Comissió Electoral. 
· Estarà formada pel soci/a de major i de menor edat, assistents 
a l’Assemblea Electoral. 
· Presidirà l’Assemblea Electoral i resoldrà, d’acord amb aquest 
reglament, les incidències que es puguin produir.  
· Controlaran el procés de votació (que serà secret) mitjançant 
urnes i paperetes. 
·  Els votants hauran d’estar al corrent de pagament i amb un mínim 
d’un any d’antiguitat 
· Decidirà sobre les impugnacions que es puguin produir sobre 
les candidatures o la seva vàlua.  
· Efectuarà l’escrutini dels vots.  
· Redactarà l’acta dels resultats i proclamarà la candidatura 
guanyadora.  
 
5. Escrutini. 
Finalitzat el procés de votació a l’Assembla, s’obrirà l’urna i 
s’efectuarà l’escrutini. Rebutjant com a nuls els vots amb més d’una 
papereta o, aquells que incloguin anotacions de qualsevol tipus.  
La candidatura guanyadora serà la que obtingui major nombre de 
vots vàlids.  


