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REGLAMENT ELECTORAL 

 

Preàmbul 

En virtut del detallat en els Estatuts propis de l’entitat, l’Associació Juvenil Agrupament Escolta 

Rocafort es proveeix del present Reglament Electoral per a establir les bases i els 

procediments per als quals es convocaran, organitzaran i celebraran les votacions que es 

duguin a terme en el marc de l’activitat pròpia de l’associació a partir de la data d’aprovació i 

publicació del present document per part del Consell d’Agrupament. 

 

Títol 1. Les votacions 

1. Els Estatuts estableixen els casos en que les decisions que afecten a l’entitat són 

obligatòries de prendre mitjançant votacions: 

a. Per majoria simple: 

i. Aprovació de l’acta anterior, 

ii. Aprovació de comptes i balanços de l’exercici econòmic, 

iii. Aprovació de pressupostos de l'exercici econòmic, 

iv. Elecció d’un nou Equip d’Agrupament, 

v. Aprovació de documents oficials de l’Associació, 

vi. Altres decisions convenients pel funcionament general de l'Associació. 

b. Per majoria de tres quarts: 

i. Modificació de la composició del Consell d’Agrupament, 

ii. Modificació dels Estatuts, 

iii. Dissolució de l’Associació. 

2. Podran organitzar-se altres votacions que siguin de temes d’interès general de l’entitat 

sempre que ho sol·licitin: 

a. L’Equip d’Agrupament, per unanimitat. 

b. El Consell d’Agrupament, per majoria simple dels seus integrants. 

c. A petició d’un soci que representi un nombre superior al 10% del total de socis 

de l’entitat. En aquest cas, serà necessari que presenti a Secretaria, els avals 

requerits per formalitzar la petició de votació.  

3. En una votació només tindran dret a exercir el vot tots aquells que siguin socis de 

l’entitat, és a dir, que en el moment de dur a terme la votació compleixi algun dels 

requisits següents: 

a. Ser soci major de 14 anys i trobar-se al corrent de tots els pagaments pendents 

amb l’entitat. 

b. Ser pare, mare o tutor legal d’un soci menor de 14 anys que es trobi al corrent 

de tots els pagaments pendents amb l’entitat. 

c. Formar part del Consell d’Agrupament, essent major de 18 anys. 



4. Per participar d’una votació caldrà fer-ho de forma presencial. No es computaran els 

vots d’aquelles persones que no es personin al lloc on es duu a terme la votació, a no 

ser que es tracti de vots correctament delegats en un tercer segons el que estableix 

l’article 5 d’aquest Títol. 

5. Qualsevol soci que es trobi en la impossibilitat d’assistir a una votació, podrà delegar el 

seu vot en una tercera persona. Aquesta persona no caldrà que compleixi estrictament 

cap dels requisits anunciats a l’article 3 d’aquest Títol. 

6. Un soci només pot representar-se a si mateix i a un màxim d’un altre soci (mitjançant el 

procediment de vot delegat exposat en l’article 5 d’aquest Títol). Si un soci pretén 

exercir més de dos vots (el seu i un vot delegat) en la mateixa votació, podrà ser 

expulsat del local on es dugui a terme la votació. 

7. Es reconeix la possibilitat d’aprovar una decisió que afecta a l’entitat, l’Assemblea o el 

Consell d’Agrupament a través del procés anomenat “Assentiment”. S’entén per 

“assentiment” quan, interpel·lats per exposar inconvenients o qüestions, els socis 

votants decideixen no fer ús de la seva paraula i no exposen cap negativa a l’aprovació 

d’aquesta decisió. 

 

Títol 2. Convocatòria i organització de les votacions 

1. Correspon al Secretari de l’Associació el procediment de convocatòria d’Assemblea per 

tal de realitzar una votació. En aquesta convocatòria caldrà informar a tots els socis de 

la data, hora i lloc de l’Assemblea, així com de l’Ordre del Dia i dels punts en que caldrà 

efectuar votacions. 

2. La convocatòria d’Assemblea per tal de realitzar una votació caldrà fer-se amb 30 dies 

d’antelació i es podrà convocar als socis utilitzant qualsevol dels mitjans següents: 

circular presencial, correu ordinari i correu electrònic. A més, es podrà reforçar la 

convocatòria 

3. Caldrà annexar a la convocatòria d’Assemblea els documents oficials, candidatures, 

manifestos i altres qüestions que caldrà sotmetre a votació. Aquesta documentació 

haurà d’estar en la seva forma definitiva amb la que es votaran, exceptuant només 

aquelles esmenes que s’incloguin als documents durant la pròpia Assemblea. 

4. Tota votació que calgui dur a terme a l’associació s’organitzarà inicialment seguint el 

procediment de mà alçada (Títol 3) a excepció de les votacions de les candidatures als 

òrgans gestors i equips directius, que es faran sempre per procediment de vot secret. 

5. Per tal de vetllar per la seguretat i la transparència de la votació, la reclamació d’un sol 

soci serà suficient per a que una votació prevista inicialment pel procediment de mà 

alçada calgui efectuar-se mitjançant el procediment de vot secret (Títol 4). 

6. L’organització d’una Assemblea en la que cal realitzar una votació correspon, segons el 

què disposen els Estatuts, a l’Equip d’Agrupament, que serà l’òrgan responsable de la 

correcta gestió i execució de la votació. 

7. Abans de sotmetre a votació qualsevol document oficial, candidatura, manifest o altre 

qüestió d’interès general; es cedirà un temps als sol·licitants d’aquesta votació perquè 

exposin la seva proposta als socis assistents, responguin les preguntes pertinents i 

puguin recollir i afegir-hi propostes i esmenes concretes abans de sotmetre a votació. 

8. Tots els vots presents en l’Assemblea s’han d’emetre en una votació, ja que no es 

contempla la possibilitat d’abstenir-se. 

 

Títol 3. Procediment de mà alçada 

1. S’entén per procediment de “mà alçada” tota votació en la que els socis amb dret a vot, 

l’exerceixen mostrant per sobre del seu cap un indicador de vot que és sustentat per 

una de les seves mans. 



2. En una votació a mà alçada, tots els socis amb dret a vot rebran de l’organització un 

indicador de vot, que pot tractar-se d’una cartolina o altre objecte similar, i que servirà 

per fer palès el seu vot quan correspongui. 

3. En el cas dels vots delegats, es farà entrega de l’indicador de vot a la persona que 

representi al soci absent. Tal com estableix l’article 6 del Títol 1, cap soci podrà exercir 

més de dos vots (el seu i un vot delegat) de forma simultània. En aquest cas, caldrà 

que el soci exerceixi un vot amb cada una de les seves mans.  

4. En una votació per procediment de “mà alçada”, la Mesa Electoral estarà formada pels 

membres de l’Equip d’Agrupament més el Secretari de l’entitat (article 2, Títol 5). 

5. L’Equip d’Agrupament, responsable de l’organització de les votacions, designarà un 

nombre parell de socis sense dret a vot per tal de que exerceixin com a comptadors. 

Aquests comptadors seran els encarregats de comptabilitzar per duplicat tots els vots 

emesos durant una votació i informar-ne als membres de la Mesa. 

6. Tota votació a mà alçada serà comptabilitzada per separat per cadascun dels 

comptadors per tal d’evitar errades en el recompte de vots. En cas de que els vots 

comptabilitzats pels diversos comptadors no coincideixin caldrà repetir la votació tantes 

vegades com sigui necessari fins que els recomptes de vots dels diversos comptadors 

coincideixin i la Mesa Electoral. 

7. Si no fos possible designar a socis sense dret a vot, l’Equip d’Agrupament designarà a 

un nombre parell de socis per a que actuïn com a comptadors, preferentment entre els 

membres del Consell d’Agrupament. Un cop fet el recompte de vots emesos pels socis, 

aquests comptadors informaran a la Mesa tant del nombre de vots comptabilitzats com 

també del seu vot personal. La Mesa anotarà finalment la suma de vots comptabilitzats 

i dels vots dels comptadors. 

8. En les votacions per procediment de mà alçada només es contemplen tres opcions de 

vot: a favor, en contra i en blanc. 

9. Totes les votacions per procediment de mà alçada es faran en aquest ordre: primer 

s’emetran els vots en contra; després s’emetran els vots en blanc; finalment s’emetran 

els vots a favor. 

10. En cas de no haver-se emès cap vot en contra ni cap vot en blanc, no caldrà emetre els 

vots a favor ja que s’entendrà que la decisió es pren favorablement per unanimitat. 

 

Títol 4. Procediment de vot secret 

1. S’entén per procediment de “vot secret” tota votació en la que els socis amb dret a vot, 

l’exerceixen dipositant en una urna un paper escrit amb la seva decisió. 

2. L’Equip d’Agrupament, responsable de l’organització de les votacions, serà l’encarregat 

de distribuir entre els socis amb dret a vot, les paperetes i el material necessari per a 

dur a terme les votacions. 

3. En una votació per procediment de “vot secret” la Mesa Electoral estarà formada pel 

soci amb dret a vot de més edat present en la votació, que actuarà de President de la 

Mesa; el soci amb dret a vot de menys edat present en la votació, que actuarà de Vocal 

i comprovarà el dret a vot dels socis presents; i el Secretari de l’Associació que prendrà 

acta de les votacions, resultats i incidències (article 2, Títol 5). 

4. L’urna en la qual caldrà dipositar els vots dels socis, es situarà davant la Mesa Electoral 

en un punt central i ben visible. L’urna haurà d’estar perfectament tancada fins al final 

de les votacions dels socis, quan caldrà obrir-la. 

5. En el cas dels vots delegats, es farà entrega de la papereta i el material necessari per a 

votar corresponent al soci absent, a la persona que el representi. Tal com estableix 

l’article 6 del Títol 1, cap soci podrà exercir més de dos vots (el seu i un vot delegat) de 

forma simultània. 

6. Les votacions per procediment de vot secrets es faran en el següent ordre: 



a. Els socis amb dret a vot presents a l’Assemblea seran cridats pel President de 

la Mesa Electoral segons l’ordre establert i s’acostaran a la Mesa, on el Vocal 

comprovarà el seu dret a vot i on podran, finalment, dipositar el seu vot dins 

l’urna. 

b. Després de fer-se efectius tots els vots presents, es procedirà a emetre els vots 

delegats a través dels socis que hagin escollit (article 5 d’aquest Títol). 

c. Finalment, els membres de la Mesa emetran el seu vot 

7. Un cop emesos tots els vots, els membres de la Mesa Electoral procediran a obrir l’urna 

i a comptabilitzar els vots que contingui. El Vocal extraurà els vots de l’urna i els donarà 

al President, que els llegirà en veu alta mentre el Secretari els computa. El total de vots 

recomptats haurà de quadrar amb el total de vots presents en l’Assemblea. 

8. Finalitzat el procés de recompte de vots, el President de la Mesa procedirà a anunciar a 

l’Assemblea el resultat final de la votació. 

 

Títol 5. Resultats i altres 

1. Tots els resultats d’una votació seran públics. 

2. El Secretari de l’Associació té la obligació de prendre acta dels resultats de tota votació, 

així com de tots els incidents que s’hagin pogut produir en el transcurs d’aquesta. Si el 

Secretari es troba indisposat per a exercir aquesta funció, no es podrà dur a terme cap 

votació fins que l’Equip d’Agrupament no nomeni un Secretari accidental. 

3. Per a l’establiment dels resultats només es computaran els vots emesos, no la totalitat 

dels vots presents a l’Assemblea o dels vots potencials de l’entitat. 

4. Segons disposen els Estatuts de l’Associació: 

a. Totes aquelles qüestions que requereixin la majoria simple per ser aprovades, 

caldrà que obtinguin el vot favorable del 50% més un dels vots emesos. 

b. Totes aquelles qüestions que requereixin l’aprovació per una majoria de tres 

quarts, caldrà que obtinguin el vot favorable del 75% més un dels vots emesos 

en la votació. 

c. Els vots en blanc computaran tan sols a efecte de calcular els percentatges i el 

nombre total de vots emesos, però no es consideraran en cap cas vots a favor 

o vots en contra. 

5. Els resultats de tota votació efectuada en el marc de l’associació són vinculants i 

d’obligat compliment, tant per als òrgans de gestió i govern de l’entitat, com per al 

conjunt de socis. 

6. L’incompliment del resultat d’una votació pot ser considerada una infracció greu o molt 

greu, segons estableixi el Reglament de Règim Intern. 

7. Tot soci té dret a reclamar contra els resultats d’una votació, posant un recurs per a que 

es repeteixi la votació. Correspondrà al Consell d’Agrupament acceptar o no aquesta 

reclamació, decisió que esgotarà la via administrativa. 

 

 

Reglament aprovat pel Consell d’Agrupament del dia 19 de novembre de 2011. 


