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Àmbit i Normativa Aplicable. 

Les eleccions a la Junta Directiva de l’Associació de Pólio i Síndrome Postpólio de la CV, en 

avant APIPCV, es regularan per allò establit en el present Reglament Electoral, i per allò que no 

estiga compassat en els mateixos es regirà pels propis estatuts d’APIPCV, la Llei Organica 1/2002 

de 22 de març regulador del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Article 1: De l'Eleccio de la Junta Directiva.   

L'elecció de la Junta Directiva es realitzarà en l'Assemblea General en reunió Extraordinària 

convocada a l’efecte, mitjançant sufragi lliure i secret dels seus membres. 

L'Assemblea General d’elecció de la Junta Directiva, serà convocada per la Presidència amb 

una antelació mínima de trenta dies. En la convocatòria haurà de constar:  

a) Dia i lloc de la celebració. 

b) Hores de començament de la primera i segona convocatòries, sense que puga haver entre 

elles menys de trenta minuts. 

c) Orde del Dia. 

L'elecció ordinària, per finalització del mandat, es produirà en el quart any posterior al de 

l’anterior elecció, i durant el seu primer semestre. 

L'elecció extraordinària, realitzada durant el transcurs del mandat, podra produir-se per: 

a) cessació del càrrec de Presidència, ya siga per dimissió, per malaltia o qualsevol atra 

circumstància que incapacite per a l’exercici del càrrec, o per deixar de pertenèixer a 

APIPCV. En este cas, entre la resta de membres de la Junta Directiva s’assignaran les 

funcions de Presidència, Secretaria i Tresoreria, a l’efecte només de tractar els temes de 

tràmit i convocar eleccions. 

b) cessació de membres de la Junta Directiva que la deixen en menys de 3 membres, ya siga 

per dimissió, per malaltia o qualsevol atra circumstància que incapacite per a l’exercici del 

càrrec, o per deixar de pertenèixer a APIPCV. En este cas, la resta de membres de la Junta 

Directiva s’assignaran entre ells i atres persones sòcies d’APIPCV, les funcions de 

Presidència, Secretaria i Tresoreria, a l’efecte només de tractar els temes de tràmit i 

convocar eleccions. 

c) per sanció d’inhabilitació imposada per l’Assemblea General a la Presidència o a membres 

de la Junta Directiva que la deixen en menys de 3 membres. En este cas en la mateixa sessió 

en la que s’acorde la sanció,se nomenarà una Junta Directiva en funcions, formada per una 

Presidència, una Secretaria i una Tresoreria, a l’efecte només de tractar els temes de tràmit i 

de convocar eleccions. 

d) cessació de la Junta Directiva acordada en Assemblea General. En este cas, en la mateixa 

sessió de l’Assemblea General en que se cesse a la Junta Directiva, se nomenarà una Junta 

Directiva en funcions, formada per una Presidència, una Secretaria i una Tresoreria, a 

l’efecte només de tractar els temes de tràmit i convocar eleccions.  

En tots els casos d’elecció extraordinària, des del moment que es produïxca el fet que motive 

eixa elecció, la Junta Directiva quedarà en funcions, i disposarà d’un màxim de 15 dies hàbils per 

remetre la convocatòria de l’Assemblea General d’elecció de la Junta Directiva. 

 

Article 2: Cens electoral. 

Junt en la convocatòria de l'Assemblea General d’elecció de Junta Directiva, es remetrà a les 

persones socies el cens electoral provisional, que se confeccionarà per la Junta Directiva prenent 

com a base l'últim llistat de persones sòcies que hagen sigut ratificades per l'Assemblea General en 

antelació a dita convocatòria. 
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Fins al termini màxim de 10 dies hàbils abans del dia de celebració de l'Assemblea General, es 

podrà interposar reclamació contra el cens electoral davant la Junta Directiva, que proposarà 

resolució raonada a l’Assemblea General, que resoldrà a l’inici de la sessió d’elecció de Junta 

Directiva. 

Abans de la celebració de l’Assemblea General, la Junta Directiva comunicarà a totes les 

persones sòcies d’APIPCV els recursos presentats, en indicació de la seua resolució provisional; o 

l’absència d’ells. 

 

Article 3: Presentació de candidatures. 

Qualsevol persona sòcia inclosa en el cens definitiu, podrà formar part d’una, i només d’una, 

candidatura a la Junta Directiva. 

Per a presentar candidatura, la persona sòcia que opte a la Presidència presentarà un escrit, 

seguint el model que figura en l'Annex I d'este Reglament, on s'incloga la llista tancada en els noms 

i firmes de les persones que compondrien la Junta Directiva, especificant els càrrecs que 

ostentarien. En esta llista hauran de figurar els carrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria, 

Tresoreria, i fins un maxim de 3 Vocalies. 

Les candidatures s’enviaran al correu electrònic d’APIPCV, en justificant de recepció, o per 

correu ordinari certificat a l’adreça d’APIPCV, fins les 24 hores del dècim dia natural anterior a la 

celebració de l'Assemblea General. 

Les llistes presentades es comunicaran a totes les persones sòcies en el següent dia hàbil de la 

finalització del termini de presentació. En eixa comunicació es remetran annexades les paperetes 

per a la votació: en cas de existir varies candidatures, una papereta per cadascuna d’elles, que 

podran imprimirse i utilitzar-se per al vot presencial o per correu. En elles figuraran el nom i càrrec 

de tots dels integrants de la llista corresponent. Existirà també una papereta sense llista alguna per al 

vot en blanc. En cas de candidatura única les paperetes seran les que marca l’Article 10. 

En el cas de que no es presentara cap candidatura, es comunicarà la circumstància a totes les 

persones sòcies en el següent dia hàbil de la finalització del termini de presentació. Es celebrarà 

l´Assemblea General constatant l´absència de candidatures, fent una reflexió sobre la situació i 

prenent les decisions pertinents, entre les que es contemplarà en primer lloc instar a la Junta 

Directiva a iniciar novament el procés electoral. 

 

Article 4: Delegació de vot. 

Cada persona sòcia d’APIPCV podrà ostentar la delegació de vot d'atres no presents en 

l’Assemblea General. 

Per això, en el moment d'acreditar-se a l'entrada de l'Assemblea General, presentarà els escrits 

corresponents, seguint el model que figura en l'Annex II d'este Reglament, en els que, 

necessàriament, les persones que deleguen el seu vot declaren explícitament i mitjançant la seua 

firma, el nom de la persona en qui deleguen. 

A partir d'eixe moment quan la persona que ha delegat tinga que votar, ho farà per ella la 

persona en qui ha delegat.  

Si una persona que hi haja delegat el seu vot es presentara en l'Assemblea General, la delegació 

de vot quedarà anulada. 

 

Article 5: Vot per Correu. 

Aquelles persones sòcies que no puguen assistir a l'Assemblea General d’elecció de la Junta 

Directiva, podrà exercir el seu dret al vot, per correu. 

Per això, una volta rebudes les paperetes en les llistes candidates a formar la pròxima Junta 

Directiva, triarà una entre elles. Després la introduirà en un sobre que no tinga cap marca ni 

distintiu exterior, i el tancarà. Posteriorment introduirà este sobre en un sobre major, junt a un escrit 

en el que deixarà constància del seu nom i la seua firma. 

Este sobre major, en el que es farà constar la inscripciò "eleccions", es remetrà per correu 

certificat a la seu d’APIPCV, o be serà entregat en ma, en justificant de rebuda, a la Presidència o la 

Secretaria, on haurà d'arribar abans de les 00 hores del dia anterior al de celebració de l'Assemblea 
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General. Este sobre permaneixerà custodiat i tancat fins que tots els membres presents en 

l'Assemblea General hagen votat. En eixe moment la Presidència de la Taula Electoral ho obrirà en 

presència dels membres de l'Assemblea General, verificarà el nom del remitent, i introduirà el sobre 

contenint el vot en l'urna. 

La presència de la persona sòcia, aixina com si haguera delegat el seu vot, anularà el vot que 

haja pogut remetre per correu, destruint-se per tant el sobre gran sense obrir-ho. 

 

Article 6: Taula Electoral. 

La Taula Electoral estarà constituïda per una Presidència, una Secretaria i una Vocalia, 

designades per sorteig entre les persones sòcies presents en la celebració de l'Assemblea General.  

El sorteig serà públic. 

No podran formar part de la Taula Electoral les persones sòcies que siguen candidates a un 

càrrec. 

La Presidència serà l’encarregada de dirigir la reunió, assistida per la Vocalia, i la Secretaria 

alçarà acta, que serà aprovada en la següent sessió de l’Assemblea General. 

 

Article 7: Desenroll de l'Assemblea General. 

A l'inici de l'Assemblea General, la Presidència d’APIPCV, llegirà els articles del Reglament 

Electoral que fan referència a la delegació de vot, al vot per correu, a la Taula Electoral, al 

desenrroll de l’Assemblea General, a l’escrutini i a la candidatura única si és el cas, i es procedirà a 

triar la Taula Electoral, tal i com estipula l'Article 7 d'este Reglament. 

Abans de procedir-se a les votacions, cada candidat a la Presidència de les diferents 

candidatures, dispondrà d'un maxim de 15 minuts per a expondre el seu programa i presentar als 

membres de la seua candidatura. 

La votació es realitzarà de forma secreta, mitjançant paperetes oficials: les mateixes que es van 

remetre a les persones sòcies juntament a la comunicació de les candidatures presentades. El votant 

podra triar nomes una d'elles. 

 

Article 8: Escrutini. 

Una volta realitzada la votació es procedirà a l'escrutini dels vots per part de la Taula Electoral; 

consignant en acta el nombre dels obtinguts per cadascuna de les llistes, i resultant proclamada la 

llista que més vots obtinga. 

En cas d'empat, es realitzarà una segona votació entre les llistes empatades, deixant mitja hora 

de recés per a procedir a dita votació. De persistir l'empat, el procés es repetirà una última volta 

més, i de persistir l'empat se suspendrà l'elecció i s’iniciarà el procés electoral de nou. 

 

Article 9: Candidatura Única. 

En cas d'haver-se presentat a soles una llista, la votació es realitzarà mitjançant un SI, un NO, o 

BLANC, havent d'obtindre més vots positius que negatius per a ser proclamada. 

De no obtindre l'aprovació, s’iniciarà el procés electoral de nou. 
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 ANNEX I 

 

 

Candidatura a la JUNTA DIRECTIVA 

 

Càrrec Nom Persona Candidata Firma 

Presidència 
  

Vicepresidència 
  

Secretaria  
  

Tresoreria 
  

Vocalia 1 
  

Vocalia 2 
  

Vocalia 3 
  

 

 

En   a   de   de   
 

 

 

 

 

  

Firma persona candidata a la Presidència 
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 ANNEX II 

 

 

Delegació de vot 

Nom i llinages de la persona que delega el vot: 

 

 

Per la present,  

delegue el meu vot en l´Assemblea General de data,                    

en la persona de: 

 

Nom i llinages de la persona en qui se delega el vot: 

 

 

En   a   de   de   
 

 

 

 

 

 

   

 Signatura de la persona que delega el vot 

 


