
 
 

REGLAMENT ELECTORAL DEL CERCLE DE SALUT 

 

Introducció : 

D’acord amb el que disposa l’article 10. i) dels Estatus socials del Cercle de Salut  l’Assemblea 

General és competent per aprovar aquest Reglament Electoral per a l’elecció dels membres de 

la Junta Directiva que han de ser  socis i elegits, per un període de quatre anys , per votació a 

l’assemblea convocada a l’efecte (articles 15.2 i 16). Si es presenten més candidats a  l’elecció 

que llocs a cobrir es fa per acord de la majoria simple dels socis presents o representants a 

l’assemblea (article 14. 3). 

Els estatuts actuals no estableixen com s’ha de produir el procés d’elecció dels membres de la 

Junta directiva , llevat les previsions esmentades en el paràgraf anterior i de que segons 

disposa la legislació d’associacions de Catalunya el funcionament ha de ser democràtic. 

 

Reglament per a l’elecció del president i altres  càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació 

Cercle de Salut : 

 

1) Els membres de la Junta directiva del Cercle de Salut són elegits mitjançant sufragi 

lliure individual i secret de tots els socis reunits en Assemblea General convocada amb 

aquesta finalitat, d’acord amb els estatuts de l’associació i aquest reglament. 

L’Assemblea General determina el nombre de membres que hagin de composar la 

Junta Directiva dins dels límits que estableix l’apartat 1 de l’article 15 dels estatuts del 

Cercle de Salut. 

 

2) La Junta Directiva és l’encarregada de nomenar per i entre els seus membres escollits 

per l’Assemblea General els diferents càrrecs estatutaris  (president, vicepresident, 

secretari i tresorer) i podrà crear-ne de nous no previstos als Estatuts del Cercle de 

Salut i designar entre els seus membres qui els hagi d’ocupar. 

 

 

3) Són elegibles tots el socis que estiguin al corrent de les seves obligacions estatutàries 

en la data de la convocatòria de l’Assemblea General  convocada per a l’elecció  de 

membres de la Junta directiva i tinguin una antiguitat mínima de 6 mesos.  

 

4) Són electors tots el socis que estiguin al corrent de les seves obligacions estatutàries 

en la data de convocatòria de l’Assemblea General convocada per a l’elecció  de 

membres de la Junta Directiva. 

 

 



 
 

5) El mandat electoral té una durada de quatre anys. Excepcionalment la primera Junta 

Directiva que surti elegida renovarà la quarta part dels seus membres a l’any de la seva 

elecció i així en els successius anys,  d’aquesta manera  es garantirà que  la quarta part 

de la Junta serà renovada  anualment  assegurant alhora la continuïtat de la seva 

activitat.  

 

6) El president  exerceix el seu càrrec durant un màxim de quatre anys i no pot ser 

reelegit de nou per la Junta Directiva fins passats quatre anys a partir de l’expiració del 

seu mandat, sense perjudici de que pugui continuar sent membre de la Junta si és 

elegit  com vocal per l’Assemblea General i ostentar altres càrrecs si la Junta Directiva 

el nomena. 

 

7) La convocatòria de l’Assemblea que ha d’elegir els membres de la Junta Directiva que 

hagin de renovar-se anualment obre el procés electoral i es farà amb una antelació 

mínima de 30 dies abans de finalitzar el mandat, amb indicació expressa del nombre 

de vocals  que seran objecte de renovació.   

 

 

8) L’inici del procés electoral es comunica als socis mitjançant un anunci al lloc web de 

l’associació i a través de la comunicació individualitzada a les seves adreces 

electròniques. 

 

 

9) Els aspirants a l’elecció han de presentar la seva candidatura telemàticament al 

secretari de la Junta Directiva, a través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui a 

la convocatòria, com a màxim deu dies abans de la celebració de l’Assemblea General 

convocada per a la seva elecció.   

 

10) Els candidats poden incloure, a més de la  seva identificació personal, una exposició 

succinta de les línies fonamentals del seu programa.  

 

11) Un cop presentats i admesos els candidats que compleixin els requisits establerts en 

aquest Reglament són publicats en el lloc web del Cercle de Salut per a general 

coneixement  fins a la data de celebració de l’Assemblea General convocada  a l’efecte. 

El Cercle de Salut enviarà a tots els socis per correu electrònic la informació sobre els 

candidats admesos al procés electoral : nom i cognoms dels candidats, professió i, si 

n’hi ha, programa i objectius. 

 

12) Exhaurit el termini de presentació de candidatures si s’ha presentat el mateix o inferior 

nombre de membres que s’han de renovar, el secretari de la Junta Directiva és 

l’encarregat de comprovar que els candidats reuneixen els requisits establerts en 

aquest Reglament i, en cas afirmatiu, proclamarà els nous membres  i  publicarà al lloc 

web la composició resultant de la nova Junta Directiva, sense necessitat de celebració 



 
 

de l’Assemblea General que quedarà automàticament desconvocada o, en el seu cas, 

decaurà de l’ordre del dia de l’Assemblea el punt relatiu a les eleccions. 

 

13) Quan es presenten més  candidats que nombre de llocs a cobrir s’ha de constituir una 

Mesa Electoral formada per una persona de la Junta Directiva  que hagi de ser objecte 

de substitució  que la presideix  i dos socis no candidats escollits per sorteig. 

La Mesa Electoral es constitueix l’endemà de finalitzar el termini de presentació de 

candidatures i  procedirà a admetre o rebutjar els aspirants en el mateix acte de 

constitució. 

Un cop admesos els candidats la Mesa Electoral  remetrà la relació de candidats 

admesos   al secretari de la Junta Directiva per a la seva publicació conforme el punt  

11) anterior. 

Qualsevol soci pot impugnar les resolucions de la Mesa Electoral d’admissió o rebuig 

de candidats  durant les 24 hores següents de la seva adopció, mitjançant un únic 

recurs davant la mateixa Mesa que l’ha de resoldre en les 24 hores següents a la 

presentació del recurs. 

 

14) L’Assemblea general convocada per elegir els membres de la Junta Directiva queda 

vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats 

d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 13 dels Estatuts del Cercle de Salut. 

L’elecció de la primera Junta Directiva si es presenten vàries candidatures, així com les 

successives renovacions parcials si es presenten més candidats que llocs a cobrir, 

requerirà de la majoria simple dels socis presents o representants conforme el que 

estableix l’apartat 3 de l’article 14 dels Estatuts socials. 

 

15)  Abans de procedir a la votació cadascun dels candidats pot exposar a l’Assemblea de 

socis les línies fonamentals del seu programa. 

 

16) Sense solució de continuïtat,  un cop finalitzada la votació, el president de la Mesa 

Electoral és l’encarregat de realitzar l’escrutini públic dels vots emesos i de proclamar 

elegits els candidats que hagin obtingut el major nombre de vots. 

 

17) La composició de la nova Junta resultant de la votació, amb els membres  renovats i 

membres  que continuen, és publicada en el lloc web del Cercle de Salut , sense 

perjudici de les comunicacions que correspongui efectuar al Registre d’Associacions 

dels cessaments i nomenaments. 

 

 

 




