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REGLAMENT ELECTORAL 

 

ELECCIONS AL COMITÈ DE DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA FESTA 

MAJOR DE GRÀCIA 

 

 

PREÀMBUL 

La Fundació de la Festa Major de Gràcia és hereva de 200 anys d’història associativa i de 

construcció comunitària. L’any 2008,  la Federació de la Festa Major de Gràcia va canviar 

el seu règim jurídic al de fundació per tal d’assegurar una major transparència 

econòmica entre els seus membres i obligar estatutàriament a l’entitat a rendir tota 

classe de comptes als seus patrons.  

Fruit de la tradició federativa i associativa, la Fundació de la Festa Major de Gràcia es 

dota del present reglament per tal de no realitzar una ruptura total amb el model 

assembleari que tant l’ha caracteritzat durant dos segles. A la Fundació de la Festa Major 

de Gràcia són important les persones i el que representen. Des de la Fundació se segueix 

creient que són els representants de cada un dels espais guarnits i els patrons físics els 

que han d’escollir democràticament les persones que conformaran el comitè de 

direcció.  

En conseqüència, s’opta per elaborar el present reglament electoral per tal d’assegurar 

aquest deix associatiu dins de la Fundació i que d’aquesta manera perduri el debat, la 

transparència i la participació directa tant en el patronat com en el comitè de direcció.  

  

TÍTOL PRELIMINAR 

Article 1.- [De conformitat amb l'article 23 de la secció 2 dels Estatuts de la Fundació de 

la Festa Major de Gràcia ]. 

Tal i com es recull en els estatuts de l’entitat, el comitè de direcció estarà integrat com 

a mínim pels càrrecs següents del patronat: el president o presidenta, un mínim d’un 

vicepresident o vicepresidenta, un tresorer o tresorera i un secretari o secretària. Tots 

aquests càrrecs han de ser patrons de la Fundació de la Festa Major de Gràcia excepte 

el que ocupa el càrrec de la secretaria que no té aquesta obligació. 

 Amb la finalitat de poder dur a terme els objectius proposats pel comitè de direcció, 

aquest pot ampliar el nombre de membres del comitè de direcció amb diferents 
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vocalies. Aquestes vocalies poden ser ocupades per membre del patronat o membres 

externs al mateix. No obstant el nombre d’integrants del comitè de direcció externs al 

patronat mai podrà resultar superior al nombre de patrons membres del comitè de 

direcció. La seva integració al comitè de direcció haurà de ser aprovada pel conjunt del 

patronat per majoria simple.  

El mandat del comitè de direcció tindrà una vigència de 4 anys. Tal i com es recull en el 

punt tres del codi ètic de l’entitat s’aconsella que les persones del comitè de direcció no 

repeteixin més de dos mandats ocupant el mateix càrrec. 

Durant aquest mandat, tots els membres del comitè de direcció poden presentar la seva 

renúncia al càrrec. Si qui renúncia és la presidència, es convoquen noves eleccions al 

comitè de direcció. Si qui renúncia és qui ocupa el càrrec de secretaria, vicepresidència 

o tresoreria el comitè de direcció buscarà un nova persona que pugui ocupar el seu lloc 

a l’equip i es convocarà un patronat extraordinari per a que el patronat avali l’entrada 

del mateix al comitè de direcció. Si qui dimiteix és una vocal, el comitè buscarà un nou 

substitut que serà refrendat pel conjunt del patronat en la següent reunió que es celebri 

segons el temps ordinari marcat per l’entitat. 

 

CAPÍTOL 1 

 

Article 2 .- Condicions per ser-ne membre 

 Per poder accedir a la presidència del comitè de direcció cal complir, com a mínim, les 

condicions següents:  

a) Ser major d’edat. 

 

b) Ser membre del patronat de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. 

 c) Estar en ple ús dels drets civils. 

 d) No haver incorregut en cap sanció d’inhabilitació dictada per un òrgan competent. 

 

 

 

Article 3. - La Comissió Electoral. 

Per tal de garantir un procés electoral transparent i imparcial, un cop es convoquin 

eleccions al comitè de direcció es procedirà a constituir la comissió electoral que estarà 

formada pel secretari sortint i el gestor cultural de l’entitat. Les seves funcions seran les 

següents: 
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3.1. Rebre les diferents candidatures a comitè de direcció dins dels terminis establerts 

en l’article 4 del present reglament. 

3.2. Estudiar cada candidatura per tal que no s’incompleixi cap de les condicions 

recollides a l’article 2 del present reglament. 

3.3. Fer arribar a tots els patrons la informació de les diferents candidatures 

presentades. 

3.4. Recollir les votacions el dia de la reunió extraordinària de patronat en que s’esculli 

el nou comitè de direcció. 

3.5. El secretari que conforma aquesta comissió electoral serà l’encarregat de fer l’acta 

de la reunió extraordinària de patronat on s’escull el nou comitè de direcció. 

3.6. La comissió electoral es dissol un cop s’ha proclamat el nou comitè de direcció. 

 

Article 4.- Convocatòria d’eleccions 

Per tal de reglar el procés electoral i de transició entre un comitè de direcció i un altre 

es recullen en aquest article els passos i els períodes que s’hauran de seguir fins que el 

patronat de la fundació voti un nou comitè de direcció. La comissió electoral vetllarà per 

al bon funcionament del procés i pel compliment dels terminis establerts a continuació 

fins al punt de no considerar vàlides les candidatures que es presentin fora del termini 

recollit en el present article. 

Amb un mínim de dos mesos abans de finalitzar el mandat de quatre anys del comitè de 

direcció la presidència comunicarà a tots els patrons i patrones que s’obre una 

convocatòria d’eleccions. Juntament amb aquesta informació es detallarà el calendari 

electoral seguint els terminis següents: 

 

4.1. S’obre un període de mínim dues setmanes naturals per a presentar 

candidatures a presidència amb equip complet de comitè de direcció a la 

comissió electoral. 

 

 

4.2. Finalitzat el termini establert en el punt 4.1., la comissió electoral 

informarà a tot el patronat de les candidatures presentades a les eleccions al 

comitè de direcció.  

 

4.3. Posteriorment a la proclamació de les candidatures per part de la 

comissió electoral s’obrirà un procés de mínim dues setmanes de campanya 

que finalitzaran amb la reunió extraordinària de patronat en la que 

s’efectuaran les votacions. 
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Article 5.- Candidatures 

5.1. Tota candidatura ha de ser liderada pel futur candidat a la presidència. 

 

5.2. Tenen dret a presentar candidatura totes les persones que conformen el 

patronat. 

 

5.3.  Les candidatures s'hauran de presentar per escrit a la comissió electoral 

en una llista tancada encapçalada pel nom de la persona que ocuparia la 

presidència així com el nom, cognom i DNI de totes les persones que es 

presenten conjuntament per a realitzar el comitè de direcció.  Com a prova 

de conformitat la candidatura anirà signada per la totalitat dels membres que 

la conformen. 

 

5.4. Totes les candidatures han de presentar un programa electoral amb els 

eixos principals de treball del seu mandat. 

 

5.5. Un cop presentada la candidatura, la comissió electoral haurà d’estudiar-

la abans de ser proclamada per tal que no incompleixi cap dels requisits de 

l’article 2 del present reglament electoral. 

 

Article 6.- La comissió gestora. 

En el cas que la comissió electoral no rebés cap candidatura per formar un futur comitè 

de direcció es procedirà a crear una comissió gestora. Aquesta comissió seria 

proclamada per la comissió electoral i en formarien part el president o presidenta sortint 

i els dos patrons o patrones més joves de l’entitat. Les principals funcions d’aquesta 

comissió serien: 

a) Convocar noves eleccions al comitè de direcció en el termini de sis mesos. 

b) Realitzar la gestió bàsica i necessària de l’entitat durant aquest termini de sis mesos. 

 

Si un cop convocades les segones eleccions i tornada a convocar la comissió electoral 

aquesta segueix sense rebre candidatures a comitè de direcció es convocarà un patronat 

extraordinari,  tal i com diuen els estatuts de la Fundació, per dissoldre l’entitat. 

 

Article 7.- Eleccions a comitè de direcció 

7.1. L’elecció del nou comitè de direcció se celebrarà a la seu de la Fundació de la 

Festa Major de Gràcia en reunió de patronat extraordinària convocada per la 

presidència sortint. 
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7.2. El comitè de direcció és elegit en reunió de patronat extraordinari on tots els 

patrons poden realitzar el seu vot mitjançant sufragi lliure, directe i igual entre tots 

els membres del patronat per majoria de vots. La votació es realitzarà també en el 

cas d’una sola candidatura. 

 

7.3. Es considera candidatura guanyadora la que aconsegueix més vots. 

 

7.4. Abans de realitzar les votacions, cada candidat tindrà 5 minuts per dirigir-se a la 

resta de patronat per tal de defensar la seva candidatura. L’ordre d’aquest torn de 

paraules es realitzarà respectant l’ordre en què cada presidenciable va presentar la 

seva candidatura. 

 

7.5. Es procedirà a la votació de les candidatures respectant l’ordre en què cada 

presidenciable va presentar la seva candidatura. Es recolliran en acta els vots 

favorables o les abstencions a cada candidatura. 

 

7.6. Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una 

nova votació entre les candidatures empatades en un període màxim de set dies al 

mateix lloc i hora i en iguals condicions. 

 

7.7. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de comunicar 

mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les candidatures 

presentades, al Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya 

i a la Coordinadora Catalana de Fundacions. 

 

 

 

 


