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REGLAMENT ELECTORAL 
D’ÒMNIUM CULTURAL
 Aprovat en Assemblea General Extraordinària el 26/11/2011

Les persones membres de la Junta Directiva són escollides pels socis i sòcies amb dret a 
vot de l’Assemblea General, d’acord amb el següent procés electoral:

A) CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

La Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea General i anunciar-la amb una antelació 
mínima de 30 dies a la data de celebració, que ha de tenir lloc en dissabte o dia festiu a 
tot Catalunya. Els terminis es compten per dies naturals.

La Junta Directiva decidirà en el moment de la convocatòria com es durà a terme el pro-
cés electoral: l’horari de les votacions, la constitució de les meses, els criteris per deter-
minar la validesa dels vots...

En el moment de la convocatòria, la Junta Directiva nomenarà una Comissió Electoral 
formada per la vicepresidència que no surt a elecció, la secretaria (en el cas que aquest 
càrrec surti a elecció, serà la tresoreria la que surti a elecció, i viceversa) i dues vocalies 
escollides per la Junta Directiva.

La Comissió Electoral s’encarregarà de vetllar perquè es compleixi aquest reglament.

La convocatòria d’eleccions ha de concretar necessàriament l’ordre del dia, el dia i hora 
en què se celebraran les votacions, i els càrrecs a cobrir. Aquesta convocatòria s’enviarà 
als socis i sòcies a través dels mitjans de comunicació de l’entitat.

En la mateixa data de la convocatòria, s’ha de dipositar a la secretaria de l’Associació la 
llista dels socis i sòcies amb dret a vot, que són aquelles persones que en la data de la 
convocatòria estan el corrent de pagament de les seves quotes.

B) PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Per presentar una candidatura, cal que les persones que en formen part siguin associa-
des, amb una antiguitat mínima d’un any, i tinguin dret a vot. Les candidatures han de 
ser completes i el sistema de votació serà el de llistes obertes.

Els candidats o candidates que formen part de la Junta Directiva han de renunciar al seu 
càrrec abans de formar part d’una candidatura. 
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L’escrit de la llista que presenta candidatura ha de contenir els noms de les persones 
candidates, els càrrecs als quals opten i la seva signatura. Aquest escrit s’ha de presentar 
a la secretaria de l’Associació en el termini de deu dies a comptar de la convocatòria.

Cada candidatura pot nomenar una persona interventora i una persona suplent que la 
representin a la Mesa Electoral. Totes dues persones han de ser associades amb dret a 
vot i no poden ser candidates. 

Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a comunicar llur programa de 
treball als associats abans de les eleccions a través dels mitjans de comunicació de l’As-
sociació. La Junta Directiva, a proposta dels candidats, ha de fer arribar als associats els 
programes i altres comunicacions que siguin raonables.

C) L’APROVACIÓ DE LES CANDIDATURES

Transcorregut el termini de presentació de les candidatures, la Junta Directiva, a pro-
posta de la Comissió Electoral, aprova les llistes que reuneixin els requisits del procés 
electoral, les fa públiques i denega la validesa de les que no compleixin els criteris esta-
blerts en el procés electoral.

Quinze dies abans de les eleccions es fa públic el procés electoral a través dels mitjans de 
comunicació de l’entitat.

D) LA VOTACIÓ

En el moment de l’aprovació de les candidatures s’informa dels horaris i dies que es pot 
exercir el vot presencial a les seus territorials de l’entitat. El dia que es realitzi l’Assemblea 
General únicament es podrà votar al lloc on es desenvolupi l’Assemblea.

El primer dia de l’elecció es constitueixen les Meses Electorals amb la següent distribu-
ció: la persona que ostenta la presidència o vicepresidència de l’Associació, com a pre-
sident de la Mesa; la persona que ostenta la secretaria, com a secretària de la Mesa; i dos 
membres més de la Junta Directiva, així com, si hi són presents, els interventors o inter-
ventores nomenats, o si és el cas, les persones que els puguin suplir. 

Seguidament, s’inicia la votació, durant la qual sempre hi ha d’haver presents almenys 
dos dels membres de la Mesa Electoral. Si la presidència s’absenta, ha de designar algú 
que faci les seves funcions durant la seva absència.

Únicament es pot votar mitjançant les paperetes que edita l’Associació o altres vies que 
designi la Junta Directiva en el moment de fer la convocatòria.

Els socis i les sòcies han d’acreditar la seva identitat amb el carnet de soci o sòcia o bé 
amb un altre document acreditatiu oficial que sigui suficient a criteri de la majoria de 
persones membres de la Mesa. La Mesa ha de comprovar que el votant figuri en el llistat 
de socis i sòcies amb dret de vot.
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La votació es tanca a l’hora establerta en la convocatòria. En el cas que només es presen-
ti una candidatura, l’horari de la votació es pot reduir a criteri de la Junta Directiva.

Arribada l’hora, la presidència de la Mesa Electoral declara finalitzada la votació i segui-
dament, les persones que formen part de la Mesa, les que fan d’interventores i de su-
plents emeten el vot. Es procedeix a l’escrutini i al recompte de vots. 

E) PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA 

Finalitzat l’escrutini, s’aixeca l’acta corresponent, signada per les persones que confor-
men la Mesa i per les que fan d’interventores i les persones suplents. La presidència de 
la Mesa fa públic el resultat i proclama els candidats i/o les candidates que han obtingut 
més vots per a cada càrrec. 


