
CRITERIS REGULADORS DEL PROCÉS D’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DE 
LES ENTITATS CULTURALS, JUVENILS I ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE 
RIPOLLET, QUE HAN DE FORMAR PART DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA DE RIPOLLET (2011-2015) 
 
Atenent el que estableix la Disposició Final Segona dels vigents estatuts del Patronat Municipal 
de Cultura de Ripollet  que textualment diu “.... la renovació del consistori municipal 
comportarà en tot cas la de tots els òrgans de govern del Patronat.”.  
 
Atenent que després de la celebració de les darreres  eleccions locals el  22/05/2011, el Ple de 
l’Ajuntament de Ripollet en sessió del 22 de juny d’enguany, va aprovar els nomenaments dels 
representants municipals en els òrgans supramunicipals i Patronats municipals. 
 
Atenent que segons estableix l’article 4 del vigents estatuts del Patronat Municipal de Cultura de 
Ripollet  que textualment diu “El govern i l’administració del Patronat estarà a càrrec d’un 
Consell d’Administració que estarà format per:  

a) El president, que serà l’alcalde o regidor en qui delegui. 
b) Un regidor de cada grup municipal, amb vot ponderat en funció de la seva 

representativitat en el Ple de la Corporació Municipal.  
c) Un representant de les entitats juvenils. 
d) Un representant de les associacions de veïns.  
e) Dos representants de les entitats culturals, incloses comissions de festes, que tinguin 

activitats de programació anual. 
f) El coordinador o gerent del Patronat, amb veu i sense vot.  

 
La Presidència-Delegada del PMC convoca les eleccions dels representants de les entitats 
ciutadanes previstos al punt c, d i e de l’esmentat article 4t dels vigents estatuts d’acord amb els 
criteris reguladors  següents: 
 
Primer.-  Candidatures i candidats: 
a). Qualsevol entitat cultural, juvenil o associació de veïns que estigui inscrita en el registre 
d’entitats del Patronat de Cultura de Ripollet, podrà presentar la seva candidatura per a l’elecció 
del representant corresponent segons els seus objectius (culturals, juvenils o associació de veïns).  
b). Només es podrà presentar un candidat per cada entitat i/o associació que haurà de ser membre 
de la vigent junta directiva de l’entitat o l’associació. 
c). El candidat haurà de presentar la corresponent certificació signada pel Secretari i President de 
l’entitat que acrediti la seva autorització. 
 
Segon.-  Calendari eleccions: 
a). El termini per a la presentació de candidatures serà del 5 al 30 de setembre del 2011, ambdós 
inclosos. 
b). La presentació de candidatures es farà al registre del Patronat (Centre Cultural – Rambla Sant 
Jordi, 2),  en l’horari de registre, mitjançant la presentació de la corresponent instància. 
c). La Mesa Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures en acte públic a les 19:00 
hores del dilluns dia 3 d’octubre, en la Sala d’Actes del Centre Cultural. 
d). A la finalització de la proclamació de candidatures i durant un màxim 2 hores, els candidats 
proclamats, si ho consideren adient, tindran un termini màxim de 10 minuts per candidat,  per a 
presentar les seves propostes a la resta d’entitats i associacions presents. En tot cas, el termini de 
10 minuts dins del màxim de les 2 hores establertes, s’haurà d’adaptar en funció del nombre de 
candidats que desitgin exercir aquest dret. No obstant això, durant el termini de presentació de 
candidatures, els aspirants a candidats podran organitzar les reunions que creguin adients per tal 
de presentar el seu programa a la resta d’entitats o associacions. El PMC col·laborarà i  facilitarà 
l’espai necessari per a la realització d’aquestes reunions.  



d). La votació dels candidats proclamats es portarà a terme el dilluns dia 3 d’octubre del 2011, 
des de les 21:00h a les 21:30h, en l’urna que estarà dipositada en la Sala d’Actes del Centre 
Cultural, custodiada pels membres de la Mesa Electoral. 
 
Tercer.-  Procediment elecció: 
a). A cada entitat cultural, juvenil i associació de veïns li correspondrà un vot. 
b). La persona autoritzada per l’entitat o associació, que haurà d’acreditar l’autorització 
mitjançant DNI i certificació del President i Secretari, podrà realitzar el seu vot dipositant-lo en 
l’urna custodiada per la Mesa Electoral. 
 
Quart.-  Mesa electoral: 
Estarà formada per la Presidència del Patronat, el Secretari i la Coordinadora, o en el seu cas, per 
qualsevol de les persones en qui deleguin, i serà responsable de que el procés d’elecció es 
desenvolupi amb tots els mitjans i garanties previstes en aquests criteris, i supletòriament, a la 
legislació aplicable. 
 
Quart.-  Proclamació representants: 
a). A la finalització del termini per a la votació la Mesa Electoral, en acte públic, procedirà al 
recompte de vots emesos i proclamarà els resultats. 
b) Serà suficient un únic vot, per a donar validesa a la votació. Cas de no participar cap 
entitat/associació, aquesta circumstància es traslladarà al nou Consell d’Administració del PMC, 
que resoldrà el que consideri més adient. 
c) Els candidats amb més vots, seran proposats com a representants electes per a formar part del 
Consell d’Administració del PMC. 
d). En cas d’empat entre dos candidats, s’efectuarà una segona votació, que es podrà celebrar a 
continuació, si així ho decideix la Mesa Electoral. 
e). Si es donés un segon empat, el resultat serà decidit per un sorteig que realitzarà la Mesa 
Electoral a continuació de la proclamació dels resultats de la votació. 
 
Cinquè.-  Renovació de representants: 
Si durant la vigència del seu mandat, el representant designat no pogués continuar per qualsevol 
circumstància, el nou Consell d’Administració establirà els procediments per a la seva 
substitució.  
 
Sisè.-  Vigència: 
Les presents normes només tindran validesa per a la convocatòria inicial dels nous representants 
de les entitats ciutadanes en el nou Consell d’Administració de la legislatura 2011-2015, essent 
aquest organisme qui prendrà les decisions que corresponguin al respecte. 
 
Setè.-  Publicitat: 
Les presents normes es faran públiques en la web del Patronat i seran comunicades a totes les 
entitats i associacions que estigui inscrites en el registre d’entitats del Patronat de Cultura de 
Ripollet. 
 
 
 
 
Rosa Mª Martín Arjona 
Presidenta-Delegada del PMC 
 
Ripollet, 22 d’agost del 2011. 



 
 
 
 
 

MODEL AUTORITZACIÓ VOTACIÓ 
 
 
 

El/La Sr./Sra.  _____________________________________________________ Secretari/tària 

de l’entitat / associació  ________________________________________________ 

 

C E R T I F I  C O:  Que aquesta entitat / associació en sessió celebrada en data 

_________________ AUTORITZÀ a ____________________________________________ per 

a representar-la en les votacions de les eleccions de representants de les entitats / associacions 

_____________________ per a membres del Consell d’Administració del Patronat Municipal de 

Cultura en la legislatura 2011-2015. 

 
I perquè així consti i als efectes de la seva justificació davant la Mesa Electoral del PMC, signen 
la present certificació amb el segell de l’entitat / associació. 
 

 
 

 
Ripollet, a ____ de __________ de 2011. 
 
 
 
 
 
 
El/La President/a        El/La Secretari/tària 
 
 
 
 
 
 
     segell



 
 
 

 
 

PROPOSTA DE CANDIDAT/A  
MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PMC 

 
(LEGISLATURA 2011-2015) 

 
 

Sr./Sra. ________________________________________, amb DNI núm. ____________, 

pertanyent a l’entitat __________________________________ presento la meva candidatura a 

les eleccions per a escollir el membre del Consell d’Administració del Patronat Municipal de 

Cultura en representació de les entitats (culturals / juvenils / associació de veïns  ),  segons acord 

adoptat per la junta directiva de l’entitat en data .............................. 

 

 
 
Signatura candidat/a: 
 
 
 
 
 
Nom del President      Nom del Secretari: 
....................................................................... ......................................................................... 
 
 
 
Signatura                                                     Signatura  
 
 
Els subscrits, com a Presidents/es de les entitats que en cada cas indiquen,  de conformitat amb la 
seva junta directiva, avalen aquesta candidatura. 
 
Ripollet, a ____ de __________ de 2011. 
 
 
 
 

Segell de l’entitat/associació 



 
 


