
REGLAMENT ELECTORAL 

ARTICLE 1. CONVOCATÒRIA 

La Junta Directiva ha de convocar, per mitjà del seu president, l'Assemblea General Extraordinària, 
en la qual s’han de triar els membres de la Junta Directiva. La convocatòria s’ha de realitzar amb 
una antelació mínima de quaranta-cinc dies naturals abans de la data de celebració de l'Assemblea 
o la jornada electoral, d’acord amb el que l'article 12 dels Estatuts estableix.

A la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària ha de figurar expressament, com a punt 
de l'ordre del dia, l'elecció i el nomenament dels membres de la Junta Directiva que correspongui 
nomenar. 

El dia de la celebració de l'Assemblea no es té en compte a l'efecte del còmput dels terminis. 

ARTICLE 2. CANDIDATS 

Les persones que vulguin concórrer com a candidats a les eleccions han de presentar la seva 
candidatura al domicili de l'Associació, cada candidat ha de tenir un mínim de 30 socis numeraris 
que donin suport a la seva candidatura. Per acreditar aquest suport, el candidat ha d’acompanyar 
la sol·licitud de la seva candidatura amb els documents que acreditin el suport necessari per ser 
candidat. El termini per presentar les candidatures va des de l'endemà de la data de la 
convocatòria de l'Assemblea fins a la finalització del dia en què faltin trenta-cinc dies per a la 
data de celebració de l'Assemblea. 

Poden ser candidats a la Junta Directiva els socis numeraris de l'Associació que compleixin allò 
que l'article 12 dels Estatuts disposa. Els diferents candidats es poden agrupar formalment en 
candidatures si ho consideren convenient. No obstant això, els associats no poden votar una 
candidatura sinó que han de votar cada candidat, considerat individualment, amb independència de 
la candidatura a la qual pertanyi. 

El dia hàbil següent a aquell en el qual hagi finalitzat el termini per a la presentació dels candidats, 
la Junta Directiva ha de remetre a la Junta Electoral la relació de candidats que hagin presentat la 
seva candidatura a la seu de l'Associació. 

La Junta Electoral ha de comprovar que aquests candidats compleixin els requisits que la 
normativa de l'Associació estableix. Una vegada realitzades les comprovacions necessàries, la 
Junta Electoral ha d’adoptar un acord en el qual es proclami oficialment candidats aquells que 
compleixin els requisits esmentats, i publicar la relació a la pàgina web de l'Associació.. En aquest 
acord també s’ha de fer constar els candidats que n’han estat exclosos i els motius de l’exclusió. 
Els candidats exclosos poden presentar un recurs contra l’acord esmentat davant la Junta 
Electoral durant els tres dies naturals següents a la data de proclamació de candidats. La Junta 
Electoral ha de resoldre el recurs en el termini de tres dies naturals des de la seva presentació. 

ARTICLE 3. LA JUNTA ELECTORAL 

El dia següent a la data en què la Junta Directiva hagi acordat fer la convocatòria, aquesta 
ha d’informar el president del Consell Institucional d'aquesta circumstància i sol·licitar-li que 
es constitueixi la Junta Electoral. En el termini comprès entre la recepció de la notificació i 
els quaranta-cinc dies següents, el Consell Institucional ha de designar entre tres i cinc 
membres d'aquest Consell perquè es constitueixin en Junta Electoral. 



 
Les funcions de la Junta Electoral són: 
 
a) Verificar que els candidats compleixen els requisits que els Estatuts i el present Reglament 
electoral estableixen. 
 
b) Verificar que els programes d'actuació dels candidats, en cas que es presentin, i la propaganda 
electoral, no van en contra dels fins de l'Associació o de la Fundació ESADE, tal com s'expressen 
en els seus Estatuts respectius. Així mateix, vetllar perquè aquests fins es compleixin durant el 
procés electoral. A aquest efecte, poden fer les indicacions que considerin oportunes, i fins i tot 
excloure el candidat que contravingui els propòsits esmentats abans, cosa que haurà de justificar 
en el moment de la proclamació dels candidats a què es refereix la norma anterior. 
 
c) Remetre a tots els socis numeraris de l'Associació la relació de candidats i la propaganda 
electoral que aquests hagin subministrat a la Junta Electoral.  
 
d) Determinar el nombre de comunicacions electròniques que els candidats poden enviar als socis 
numeraris durant el període electoral. 
 
e) Demanar als candidats els noms dels interventors que els representin el dia de les eleccions. 
 
f) Determinar el calendari electoral en allò no estigui previst a la normativa de l'Associació i establir 
l'horari de la jornada electoral, indicant el període durant el qual els socis numeraris poden exercir 
el dret a vot i l'hora a partir de la qual se’n farà el recompte. 
 
g) Resoldre les consultes, les incidències, les qüestions, els dubtes o les interpretacions de què 
siguin objecte tant el calendari electoral com el procés electoral. Les resolucions de la Junta 
Electoral són vinculants. 
 
 
ARTICLE 4. PROCÉS ELECTORAL 
 
Tenen dret a vot tots els socis numeraris, de conformitat amb el que disposen els Estatuts. El cens 
electoral es pot consultar a la seu de l'Associació o bé telefònicament, d’acord amb els requisits i 
les condicions que la legislació vigent estableix en matèria de protecció de dades. 
 
Aquells candidats que vulguin enviar als socis numeraris la seva propaganda electoral l’han de 
proporcionar a la Junta Electoral amb una antelació de vint-i-vuit dies abans de la data de 
celebració de la jornada electoral. La propaganda no pot tenir una extensió superior a tres cares de 
foli. La Junta Electoral ha d’enviar als socis numeraris, a càrrec de l'Associació i només una 
vegada, la relació dels candidats i, si escau, la propaganda electoral que aquests li hagin 
proporcionat. Aquest enviament es farà quan faltin vint-i-cinc dies per a la celebració de la jornada 
electoral. 
 
Per a l'exercici del vot remès, els socis numeraris han d'emplenar el formulari que l'Associació 
s’hagi elaborat a aquest efecte i fer-lo arribar, juntament amb una còpia del DNI, a la seu de 
l'Associació. Aquesta documentació ha d'estar a la seu de l'Associació amb una antelació de cinc 
dies abans de la data de celebració de la jornada electoral. Al formulari ha de constar la signatura 
original del votant. El vot presencial té preferència sobre el vot remès. 
 
També es podrà votar de manera electrònica, si la Junta Directiva de l'Associació així ho decideix 
en el moment de convocar les eleccions. Per poder exercir el vot electrònic, la Junta Electoral ha 
d’informar cada soci numerari, ja sigui per mitjà d’una carta o d’un correu electrònic, del 



procediment que ha de seguir, com també dels requisits tècnics que siguin necessaris per exercir-
lo. Aquesta informació s’ha de remetre amb l'antelació suficient perquè, en circumstàncies normals, 
el soci numerari pugui exercir el dret a vot. El termini durant el qual es pot exercir el dret a vot l’ha 
d’establir la Junta Electoral. En cas que un mateix soci hagi exercit el dret a vot per diferents 
canals, es prefereix el vot presencial sobre el remès i aquest últim sobre l'electrònic. 
 
En tot cas, el sistema que s'utilitzi ha de garantir la confidencialitat, l’autenticitat i la integritat del vot 
segons l'estat de la tècnica. 
 
Una vegada es declari constituïda vàlidament l'Assemblea General i se sotmeti a votació el punt de 
l'ordre del dia en presència de la Junta Electoral, els socis numeraris de l'Associació han d’exercir 
el dret de vot mitjançant la introducció d'una papereta de vot a l’urna corresponent o al sistema 
informàtic que el substitueixi, en cas que la Junta Directiva de l'Associació així ho decideixi, sempre 
que aquest garanteixi el mateix grau de confidencialitat, identitat i autenticitat que el vot per mitjà 
de papereta. Per tal de facilitar el dret de vot dels socis numeraris de l'Associació, la votació es pot 
desenvolupar en una sala annexa al lloc on tingui lloc l'Assemblea General, en el cas que hi hagi 
més temes per tractar. 
 
Cada candidat té dret a designar, d'entre els socis numeraris de l'Associació, un interventor que el 
representi, durant la votació i durant l'escrutini, per a cadascuna de les taules electorals que es 
disposin a aquest efecte. L'interventor, o el propi candidat, té dret de fer constar en acta les 
observacions que consideri oportunes. 
 
Finalitzada la votació, membres de l'equip de l'Associació han de procedir a l'escrutini de les 
paperetes que hagin dipositades durant la jornada electoral i, si escau, de les hagin estat remeses, 
d’acord amb el que aquest Reglament estableix; aquest escrutini l’ha de ratificar la Junta Electoral. 
S’han de declarar nul·les aquelles paperetes que no permetin identificar la voluntat de l'elector i les 
que continguin expressions alienes a la finalitat de la votació. 
 
Durant la jornada i el recompte, en cas que es tractin més assumptes a l’ordre del dia, es podrà 
continuar el desenvolupament de l’Assemblea per discutir i deliberar sobre els altres punts que hi 
quedin pendents. L'Assemblea s’ha d’interrompre tan aviat com hagi finalitzat l'escrutini, o bé 
aquest s’ha de comunicar en finalitzar la pròpia Assemblea, d’acord amb el que el seu president 
decideixi. 
 
Realitzat l'escrutini, el secretari de la Junta Directiva ha d’estendre acta de la sessió, que ha de 
signar ell mateix amb el vistiplau del president. En el moment oportú, durant l'Assemblea o al final, 
el president n’ha d’anunciar el resultat i quedaran nomenats per l'Assemblea, com a membres de la 
Junta Directiva, els candidats que n’hagin obtingut el nombre més gran de vots. En cas d'empat, 
resultarà electe el candidat amb més antiguitat a l'Associació.  
 
 
ARTICLE 5. PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Els candidats electes han de prendre possessió dels seus càrrecs a la primera sessió de la Junta 
Directiva que es realitzi; aquesta sessió, en tot cas, s’ha de convocar dins els trenta dies següents 
a la data del nomenament dels nous membres per part de l'Assemblea General. En aquesta sessió, 
s’han de discernir els càrrecs que siguin objecte de renovació, als quals optaran tots els membres 
integrants de la Junta Directiva. 
 
Quan calgui nomenar president, la Junta Directiva ha de designar, per majoria simple, el seu 
president, el qual ha de proposar fins a tres vicepresidents, un secretari i un tresorer, que seran 
triats per majoria simple. Tots els càrrecs entraran en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 


