
 

 

BASES I CONVOCATÒRIA PER A LES ELECCIONS DEL PRESIDENT I 

VICEPRESIDENT/TRESORER DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE 

TECNOCAMPUS EL CURS 2019/2020 

 

I.DISPOSICIONS GENERALS 

1. Objecte 

1.1 És objecte d’aquestes bases establir el procediment a seguir per a la presentació de 

candidatures, el calendari i altres procediments per les eleccions dels representants 

dels estudiants a l’Associació d’Estudiants de Tecnocampus pel curs 2019/2020 

 

2. Normativa aplicable 

2. 1 La normativa que regula l’elecció del president i vicepresident/tresorer de 

l’Associació d’Estudiants del Tecnocampus són els estatuts, en concret l’article 18è, 

aprovats per l’Assemblea General el 29 d’Abril de 2013, on s’especifiquen els càrrecs 

de la Junta directiva. 

 

3. Principis electorals 

3.1 Aquestes eleccions tindran caràcter lliure, directe, igual i secret. 

3.2 El dret de sufragi és personal i intransferible, i mai no pot exercir-se per delegació. 

 

4. Dret electoral  

4.1 El dret de sufragi correspon a tots els socis de l’Associació d’estudiants, la condició 

dels quals, s’indica en l’article 27è dels Estatuts de l’Associació d’Estudiants.  

4.2 Els socis hauran d’acreditar la seva condició mitjançant la presentació del seu 

carnet d’estudiant virtual.  

 

II. PROCEDIMENT ELECTORAL 

5. Dret sufragi i presentació candidatures 

5.1 Per exercir el dret de sufragi i/o per presentar una candidatura serà necessari ser 

soci de l’Associació d’estudiants, segons l’article 27è dels Estatuts.  

 



 

 

6. Procediment i termini per a la presentació de candidatures 

6.1 Les candidatures s’hauran de presentar via correu electrònic a l’adreça 

associacioestudiants@org.tecnocampus.cat d’acord amb el model establert a l’Annex 1 

a tal efecte d’aquestes bases.  

6.2 El termini per la presentació de candidatures serà de dotze dies, iniciant-se el dia 7 

d’octubre i finalitzant el dia 28 d’octubre de 2019 a les 23.00h.  

 

7. Candidatures presentades  

7.1 En el cas de no tenir ninguna candidatura, l’Assemblea general podrà convocar un 

nou procés electoral en els mateixos termes.  En aquest cas, la actual Junta Directiva 

exercirà las seves funcions  fins a la nova convocatòria, però com a Junta gestora, amb 

funcions merament administratives i de gestió amb el fi de realitzar els tràmits 

imprescindibles necessaris per a l’associació. 

7.2 En el cas de que només es presenti una candidatura en termes i forma, i complint 

els requisits establerts, el Secretari ho indicarà i serà proclamada per l’Assemblea 

General com a nova junta directiva. 

7.3 Si es presenta més d’una candidatura, el secretari penjarà la informació de les 

candidatures presentades i la data de les eleccions a la web d’estudiants:  

www.tecnocampus.cat/ca/associacio-estudiants, així com els canals de comunicació 

que s’escaiguin. En cas que l’equip que es presenti no pugui participar a la campanya de 

promoció de la nova junta electoral, i no faci arribar tota la documentació que se li 

sol·liciti, es donarà com a nul·la la participació d’aquell equip.  

 

8. Proclamació de les persones candidates i període de reclamació  

8.1 El dia 29 d’octubre de 2019 es donarà a conèixer la llista provisional de persones 

candidates a president i vicepresident/tresorer en la web de l’Associació d’Estudiants: 

www.tecnocampus.cat/ca/associacio-estudiants. 

8.2 Contra l’esmentada llista es podrà interposar una reclamació davant de la secretaria 

de l’Associació d’Estudiants a l’adreça: associacioestudiants@org.tecnocampus.cat dins 

del termini de 2 dies hàbils comptant a partir del dia de la publicació de la llista.  

 

9. Data de les eleccions 

9.1 El període per a votar a les persones candidates s’iniciarà el dia 5 de novembre de  

14h a 16h.  
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9.2 Les votacions es realitzaran de forma presencial a la sala de l’Associació d’Estudiants.  

 

 

10. Constitució de la mesa electoral 

10.1 La Mesa Electoral estarà formada pel secretari/ària i el president de la Junta 

Directiva vigent de l’Associació d’Estudiants.  

Després de constituir la Mesa Electoral i previ a la votació, el President de la mesa 

procedirà a la presentació dels Presidents de cada candidatura, i amb caràcter previ a 

la votació, cadascun dels candidats exposarà el seu programa davant dels membres de 

l’Associació d’Estudiants que hagin assistit a la votació. Amb una duració que no podrà 

sobrepassar els 10 minuts entre tots els candidats/es. 

10.2 Les competències de la mesa electoral seran les següents: 

 Comprovar la identitat dels votants 

 Recollir els vots i depositar-los a l’urna 

 Procedir al recompte dels vots 

 Aixecar i signar l’acta de la sessió, on constaran les candidatures 

presentades, els vots emesos, els resultats i les incidències i 

reclamacions, si s’escau, fent constar el nombre de vots obtinguts per 

cada candidatura.  

 Anunciar la candidatura guanyadora al dia següent del dia de votacions 

amb els canals de comunicació que es determinin.  

 

11. La votació 

11.1 La votació es realitzarà un cop acabada la exposició del programa dels presidents 

de cada candidatura davant l’Assemblea. 

11.2 Finalitzada la votació i el procés electoral el Secretari de la mesa Electoral aixecarà 

el acte electoral la qual serà acceptada per el president i el Secretari de la Mesa. 

 

12. Resultats electorals 

12.1 El resultat de les eleccions es donarà a conèixer el dia  de novembre, a partir de 

les 15 hores, a www.tecnocampus.cat/ca/associacio-estudiants. 
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ANNEX I. MODEL DE CANDIDATURA A PRESIDENT i VICEPRESIDENT-TRESORER 

ELECCIONS CURS 2019-2020 

 

ELECCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DEL 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 

 

Candidat a presidència Associació Estudiants 

Nom i cognom dels candidat/a...................................... 

DNI.........................   

 

Candidat/a vicepresidència/tresoreria  

Nom i cognom dels candidat/a...................................... 

DNI.........................   

 

Amb la presentació d’aquesta candidatura manifestem haver llegit i estar d’acord amb 

el contingut de les bases i la convocatòria per a les eleccions del president i 

vicepresident/tresorer de l’associació d’estudiants de Tecnocampus el curs 2019-2020. 

I per a que així consti, signem en el lloc i la data assenyalada. 

 

 

 

 

 

Signatura candidat president/a  Signatura candidat vicepresident/a 

 

 

 



 

Mataró, ..... de ....................... de 2019. 


