
 
REGLAMENT ELECTORAL DE LA SOCIETAT VALENCIANA DE 
NEUROLOGIA 
 
 
 

Preàmbul. Segons el que disposa els seus estatuts adaptats a la Llei Orgànica 
1/2002 de 22 de març reguladora del Dret d'Associació, les eleccions als càrrecs de 
l'òrgan de representació de la Societat Valenciana de Neurologia es regulen pel 
present reglament, que garantix que la Societat Valenciana de Neurologia tria els 
seus representants democràticament, respectant i afavorint la pluralitat interna. 
 
Article 1. Els càrrecs de l'òrgan de representació de la Societat Valenciana de 
Neurologia són triats per sufragi lliure i secret dels seus associats. 
 
Article 2. L'Assemblea General rebrà informació oportuna del procés electoral i del 
seu resultat; i nomenarà els càrrecs del seu òrgan de representació segons els els 
dits resultats d'este procés, garantint i certificant el seu funcionament democràtic. 
 
Article 3. Poden ser candidats i exercir el vot tots els associats de la Societat 
Valenciana de Neurologia, tant fundadors com numeraris, que ho siguen en el 
moment de la convocatòria de les corresponents eleccions i que estiguen en ple ús 
dels seus drets civils. 
 
Article 4. Les eleccions als càrrecs de la Junta Directiva seran el mateix dia i en el 
mateix lloc que l'Assemblea General, i amb antelació a la mateixa. 
 
Article 5. La Junta Directiva designarà una Junta Electoral amb una antelació 
mínima de 45 dies naturals respecte a la data de l'Assemblea General 
corresponent, al mateix temps que convoca l'esmentada Assemblea i les pròpies 
eleccions. 
 
Article 6. La Junta Electoral estarà composta per tres membres; entre ells triaran, 
per votació majoritària, un president, un secretari i un vocal que podrà substituir el 
president o al secretari en cas de necessitat. Els membres de la Junta Electoral 
hauran de ser associats de la Societat Valenciana de Neurologia. A l'acceptar el seu 
nomenament, no podran presentar-se ni podran ser interventors de cap candidat 
en el procés electoral que els ocupe. 
 
Article 7. La Junta Electoral vetlarà pel correcte desenvolupament del procés 
electoral i actuarà com a mesa electoral. Tindrà les funcions següents: 

• Admetre, proclamar i fer públics els candidats. 
• Determinar l'horari de votació, que serà de duració no inferior a dos hores i 

no superior a sis. 



• Resoldre consultes, queixes, reclamacions, recursos, presentats per 
qualsevol associat de la Societat Valenciana de Neurologia. 

• Corregir infraccions al present reglament amb les mesures pertinents. 
• Garantir informació als candidats i dels candidats. 
• Determinar les paperetes i sobres que hagen d'utilitzar-se,  i les cartes de 

delegació. 
• Proclamar els candidats electes a l'Assemblea. 
• Interpretar el reglament i esmenar errors, dels que s'informarà l'Assemblea, 

podent proposar a esta mesures per a corregir disfuncions i esmenes al 
present reglament. 

 
Article 8. Els candidats presentaran la seua candidatura davant de la Junta 
Electoral almenys 30 dies naturals abans de la data de les eleccions. Cada associat 
pot presentar únicament per a un càrrec; qualsevol associat pot presentar-se 
complint estes condicions: 

• Cada candidat només pot presentar-se a un càrrec. 
• Es requerix ser associat de la Societat Valenciana de Neurologia, major 

d'edat, estar en ple ús dels seus drets civils i no estar sotmés a cap motiu 
d'incompatibilitat establit en la legislació vigent. 

• No ostentar el càrrec al qual el candidat es postula. 
Els candidats poden designar interventors en la Junta Electoral que tindran veu 
en ella, però no vot. 

 
Article 9. La Junta Electoral informarà els associats dels candidats existents amb un 
mínim de 20 dies d'antelació a la data de la votació. 
 
Article 10. Si hi ha un sol candidat per a cada càrrec, no serà necessari efectuar la 
votació i els corresponents candidats es proposaran directament a l'Assemblea. Si 
no hi ha candidat per a un càrrec, la Junta Directiva pot proposar un a l'Assemblea 
per a exercir el càrrec vacant corresponent.  
 
Article 11. El president de la mesa electoral dirà quan comença i acaba la votació, 
després de constituir-la. Els membres de la mesa electoral han de votar abans de 
començar a comptar. Quan es comence l'escrutini no es podrà votar. El vot serà 
nul si no es practica amb la papereta determinada per la Junta Electoral o si està 
francament deteriorada, rectificada o incompleta. 
 
Article 12. La votació acabarà abans de començar l'Assemblea General i el resultat 
de l'escrutini es transmetrà a l'Assemblea per a la seua aprovació. 
 
Article 13. Es permet el vot per correu. Haurà de sol·licitar-se el vot pvot per 
correu a la Junta Electoral fins a 20 dies abans de la data de votació. La Junta 
Electoral facilitarà les corresponents paperetes per al vot, que haurà d'arribar en 



sobre tancat, firmat a manera d'alifac i acompanyat d'una còpia del DNI. El vot 
presencial anul·larà el vot per correu. 
 
Article 14. S'admet el vot per delegació. El vot delegat ha de remetre's en sobre 
tancat, firmat a manera d'alifac, i amb una còpia del DNI i una carta de delegació. 
Es fixa un límit de cinc vots delegats per cada associat, excepte per als membres 
de la Mesa Electoral (inclosos els interventors) que poden rebre tots els que reben. 
 
Article 15. L'escrutini del vot delegat i del vot per correu no es farà fins a 
comprovar que no hi hi ha vot presencial ni duplicitat de delegacions. En cas de 
duplicitat de delegació es declararan ambdues nul·les, igual que serà nul el vot 
delegat o per correu si hi ha vot presencial. Si hi ha vot per correu i delegat d'un 
soci també seran ambós anul.lats 
 
Article 16. En cas d'empat s'anomenarà triat al candidat més antic en la Societat, i 
si això no distingix els candidats, es nomenarà a qui nasquera abans. 
 
 

 
 


