
 

 

 

COCEMFE – VALENCIA 

 

REGLAMENT ELECTORAL 
 

 

Normativa Aplicable. 

Les eleccions a la Junta Directiva de la Federació de Persones en Discapacitat Física i Orgànica 

de la Província de Valéncia, en avant COCEMFE Valéncia, se regularan en lo establit en el present 

reglament electoral, i per a lo que no estiga compassat en els mateixos se regirà a través dels propis 

estatuts de COCEMFE Valencia, i la Llei Organica 1/2002 de 22 de març regulador del dret 

d'associació 

 

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

L'elecció de la Junta Directiva la realitzarà l'Assemblea General. 

L'elecció ordinària, per finalisació del mandat, se produirà cada quatre anys, coincidint en 

l'anterior al bisext, i durant el seu primer semestre. Se realitzarà en l’últim punt de l’Orde del Dia de 

l´Assemblea General Ordinaria, convocada en l’última sessió ordinària del Consell Provincial 

anterior a l’Assemblea. En la convocatòria d’este Consell Provincial, la Junta Directiva inclourà un 

punt en el seu Orde del Dia relatiu a la convocatòria d’eleccions. Des del moment en que el Consell 

Provincial convoque l’elecció, la Junta Directiva quedarà en funcions.  

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

a) cessació en el carreg del President, o d'atres integrants de la Junta Directiva que la deixen en 

menys de 5 membres, ya siga per dimissió o per malaltia que incapacite per a l´exercici del carreg. 

En este cas l´elecció es realitzarà per l'Assemblea General Extraordinaria convocada pel Consell 

Provincial, que haurà sigut convocat per la Junta Directiva. Si la Junta Directiva quedara en un únic 

membre, el Consell Provincial, en la mateixa sessió en la que convoque l’Assemblea, nomenarà una 

Junta Directiva en funcions, formada per un President i un Secretari, a l’efecte només de tractar els 

temes de tràmit. 

b) per cessació de la Junta Directiva acordada en Assemblea General. En este cas l´elecció es 

realitzarà per l'Assemblea General Extraordinària en eixe únic punt en l’Ordre del Dia. En la 

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

en funcions, formada per un President i un Secretari, a l’efecte només de tractar els temes de tràmit i 

convocar el Consell Provincial, per a que convoque l’Assemblea General. 

c) per sanció de inhabilitació imposada al President o a membres de la Junta Directiva que la 

deixen en menys de 5 membres. En este cas l´elecció es realitzarà per l'Assemblea General 

Extraordinària en eixe únic punt en l’Ordre del Dia. El mateix órgan, i en la mateixa sessió en la 

que s’acorde la sanció, nomenarà una Junta Directiva en funcions, formada per un President i un 

Secretari, a l’efecte només de tractar els temes de tràmit i convocar el Consell Provincial, per a que 

convoque l’Assemblea General. 

En tots els casos d’elecció extraordinària, la Junta Directiva dispondrà d’un màxim de 5 dies 

hàbils des que es produïxca el fet que motive l’elecció de nova Junta Directiva per remetre la 

convocatòria del Consell Provincial a les associacions i als seus representants, que haurà de 

celebrar-se entre 20 i 30 dies després de dita remissió. Celebrat el Consell Provincial, la Junta 

Directiva dispondrà d’un màxim de 2 dies hàbils per remetre la convocatoria de l’Assemblea 

General Extraordinària, que haurà de celebrar-se entre 21 i 25 dies després del Consell . 

 

Article 2: Cens electoral. 

Junt en la convocatòria del Consell Provincial per a que convoque l'Assemblea General 

d'elecció de la Junta Directiva, es remetrà a les associacions i serà publicat en la pàgina web de la 

Federació el cens electoral provisional, que se confeccionarà per la Junta Directiva prenent com a 

base l'últim llistat d'associacions que hagen segut ratificades per l'Assemblea en antelació a dita 

convocatòria, especificant-se en ell el nombre de vots de cadascuna. Dit cens electoral i nombre de 



 

 

vots de cada associaciò es presentarà també per la Junta Directiva al Consell Provincial que ha de 

convocar l´Assemblea General. 

 

Article 3: Reclamacions al Cens. 

Fins al termini màxim de 5 dies hàbils abans del dia de celebració del Consell Provincial 

convocat per a convocar l'Assemblea General per a l'elecció de la Junta Directiva, se podrà 

interpondre contra el cens electoral, reclamació davant la Junta Directiva de la Federació, que 

proposará resolució raonada al Consell Provincial, el cual adoptarà l´acord pertinent, després de lo 

qual el cens se considerarà definitiu. Esta reclamació se podrà realitzar per mijos electrònics, en 

confirmació de rebuda. 

Aixina mateixa, el cens electoral provisional serà considerat definitiu si en el termini màxim 

establert abans no se presentase reclamació alguna contra el mateix. 

D'haver hagut canvis en el cens, este serà publicat de nou en la pàgina web de la Federació. De 

lo contrari, s'anunciarà simplement el pas a definitiu del cens remés anteriorment. 

 

Article 4: Presentació de candidatures. 

Qualsevol associació inclosa en el cens definitiu, podrà presentar la seua candidatura a formar 

part de la Junta Directiva. 

Per a presentar candidatura a la Presidència, l'associació que ho desige presentarà un escrit 

seguint el model que figura en l'Anex I d'este Reglament, a on s'incloga el nom i firma de la persona 

designada per l'associació, junt en el sagell i les firmes del seu secretari i el seu president. Aixina 

mateixa, inclourà també una llista tancada en les associacions que compondrien junt a ella la Junta 

Directiva, especificant els noms de les persones que les representen i el càrrec que ostentarien. En 

esta llista hauran de figurar els carrecs de Vicepresident Primer, Vicepresident Segon, Tresorer, 

Secretari i fins un maxim de 2 Vocals. Totes les associacions incloses en estes llistes hauran de 

presentar, en document a banda, la seua candidatura, segons se descriu a continuació. 

Tota associació que opte a formar part de la Junta Directiva, sense optar a la Presidència, 

presentarà un escrit seguint el model que figura en l'Anex II d'este Reglament, a on s'incloga el nom 

i firma de la persona designada per l'associació, junt en el sagell i les firmes del seu secretari i el seu 

president; el càrrec al que opta i la llista tancada de la que forma part, identificada mitjançant el 

nom de l'associació que l'hi haja presentat. 

Ninguna associació podrà presentar candidats en més d'una llista, ni a més d'un càrrec dins 

d'ella. 

Les candidatures se presentaran en el Registre d'Entrada de la Federació fins les 14 hores del 

décim dia natural anterior a la celebració de l'Assemblea General. 

Les llistes presentades se comunicaran a totes les associacions membres, i als seus 

representants en l'Assemblea, en el següent dia hàbil de la finalisació del termini de presentació. En 

eixa comunicaciò se remetran anexades les paperetes per a la votaciò: en cas de existir varies 

candidatures, una papereta per cadascuna d’elles, que podrán imprimirse i utilitsar-se per al vot 

presencial o per correu. En elles figuraran el nom i càrrec de tots els candidats de la llista 

corresponent, aixi com l´associacio a la que perteneixen. 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, se comunicarà la circunstancia a totes les 

associacions membres, i als seus representants en l'Assemblea en el següent dia hàbil de la 

finalisació del termini de presentació. Es celebrarà l´Assemblea constatant l´absencia de 

candidatures, fent una reflexió sobre la situació i instant a la Junta Directiva en funcions a iniciar 

novament el proces electoral, la qual cosa deurà fer convocant el Consell Provincial per a que 

convoque una Assemblea Extraordinaria per a l´elecció de la Junta Directiva. 

 

Article 5: Delegació de vot. 

Cada membre present en l'Assemblea podrà ostentar la delegació de vot d'atres membres no 

presents, tant de la seua associació com d'atres. 



 

 

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

acreditatius corresponents, 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, se presentara en l'Assemblea, la delegació de vot 

quedarà anulada. 

 

Article 6: Vot per Correu. 

Aquelles associacions en les que ningu dels seus representants puga assistir a l'Assemblea 

General, podrà eixercir 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 entre elles, com a màxim, tantes com representants tinga en l'Assemblea. Les 

paperetes triades podran ser totes de la mateixa, o de distintes candidatures. Després introduirà 

cadascuna d'estes llistes en un sobre distint, que no tinguen cap marca ni distintiu exterior, i els 

tancarà. Posteriorment introduirà tots els sobres en un sobre major, junt a un escrit en el que deixarà 

constància del nom de l'associació que emet el, o els, vots, la firma del seu president i secretari i el 

seu sagell. 

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

certificat a la seu de COCEMFE – Valéncia, o be serà entregat en ma, a on haurà d'arribar com a 

màxim a les 14 hores del dia anterior al de celebració de l'Assemblea. Este sobre permaneixerà  

custodiat i tancat pel personal de COCEMFE – Valéncia, fins que tots els membres presents de 

l'Assemblea hagen votat. En eixe moment el president de la taula electoral ho obrirà en presència 

dels membres de l'Assemblea, verificarà el nombre de vots de l'associació remitent, i introduirà els 

sobres contenint els vots en l'urna. 

La presència d'algun representant de l'associació en l'Assemblea, aixina com si algu d'ells 

haguera delegat el seu vot, anularà els vots que s'hagen pogut remetre per correu, destruint-se per 

tant el sobre gran sense obrir-ho. 

 

Article 7: Taula Electoral. 

La taula electoral estarà constituida per un President, un Secretari i un Vocal, designats per 

sorteig entre els representants de les diferents associacions que estiguen físicament en la celebració 

de l'Assemblea General, assistits per dos tècnics de la Federació.  

El sorteig serà public. 

No podran formar part de la taula els representants de les diferents associacions que siguen 

candidats a un càrrec. 

El President serà l’encarregat de dirigir la reunió, assistit pel Vocal, i el Secretari alçarà acta, 

que serà la correspondent a l’Assemblea General Extraordinària, si és este el cas, o s’adjuntarà a la 

resta de l’acta si es tracta de l’Assemblea Ordinària. 

 

Article 8: Desenroll de l'Assemblea. 

A l'inici de l'Assemblea Extraordinària, o del punt de l’Assemblea Ordinària, on se vaja a elegir 

la Junta Electoral, el President en funcions de la Federació, llegirà els articles del Reglament 

Electoral que fan referencia a la delegacio de vot, al vot per correu, a la Taula Electoral, al 

desenrroll de l´Assemblea, a l´escrutini y a la candidatura única si es el cas, i se 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 se realitzarà de forma secreta, mitjançant paperetes oficials: les mateixes que es 

varen remetre a les associacions juntament en la comunicació de les llistes de les candidatures 

presentades. El votant podra triar nomes una d'elles. 

 

Article 9: Escrutini. 



 

 

Una volta realitzada la votació se 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, se realitzarà una segona votació entre les llistes empatades, deixant mija hora 

de recés per a procedir a dita votació. De persistir l'empat, el procés se repetirà una volta més com a 

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

procediment establert en l’article 1 per a l’elecció extraordinària. 

 

Article 10: Candidatura Única. 

En el cas d'haver-se presentat a soles una llista, la votació se 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, se  iniciarà el procés electoral de nou seguint el procediment establert en 

l’article 1 per a l’elecció extraordinària. 

 



 

 

 

COCEMFE – VALENCIA 

ANEX I  

REGLAMENT ELECTORAL 
 

 

Candidatura a PRESIDENT 

Associació que la presenta: 

Nom i Sagell 

Nom i Firma President:  Nom i Firma Secretari: 

 

Membre designat de l’Associació: 

Nom Firma d’acceptació 

 

Candidatura a Junta Directiva que encapçala: 

Càrrec Associació Nom Membre Candidat 

Vicepresident 

Primer 

  

Vicepresident 

Segon 

  

Tresorer 
  

Secretari 
  

Vocal 1 
  

Vocal 2 
  

 

 

En   a   de   de   
 



 

 

 

COCEMFE – VALENCIA 

ANEX II  

REGLAMENT ELECTORAL 
 

 

Candidatura a MEMBRE JUNTA DIRECTIVA 

Associació que la presenta: 

Nom i Sagell 

Nom i Firma President:  Nom i Firma Secretari: 

 

Càrrec al que opta: (marqueu el que corresponga): 

Vicepresident Primer:  Tresorer:  Vocal 1:  

 

Vicepresident Segon:  Secretari  Vocal 2:  

 

Membre designat de l’Associació: 

Nom Firma d’acceptació 

 

Esta Candidatura s’integra en la presentada, com a President, per l’Associació: 

 

 

En   a   de   de   
 



 

 

 

COCEMFE – VALENCIA 

ANEX III  

REGLAMENT ELECTORAL 
 

 

Delegació de vot 

Nom i llinages de la persona que delega el vot: 

 

 

Associació que representa: 

 

 

Per la present, delegue el meu vot per a l´elecció de la Junta Directiva, en 

l´Assemblea de la data                                 , en la persona de: 

 

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

 

 

Associació que representa: 

 

 

En   a   de   de   
 

 

 

 

 

   

 Signatura de la persona que delega el vot 

 


