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Eleccions a la junta directiva del Club Bàsquet L'Hospitalet. 

NORMES ELECTORALS 
 
 
1) CENS ELECTORAL 
 
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL: La llista de socis i sòcies amb dret a emetre el 
seu vot en les presents eleccions estarà exposada a les oficines del Club, des del 
divendres 3 de maig fins al dilluns 13 de maig de 2019. L'horari de les oficines serà de 
17,00 a 20,00 hores tots els dies laborables, excepte els dissabtes. 
 
REQUISITS PER SER ELECTOR I CANDIDAT: Per a ser electors i elegibles els socis i sòcies del 
Club hauran de complir les següents condicions: 
 
a) Ser major d'edat i no estar legalment incapacitat. 
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia d'un any. 
c) No tenir suspesa la condició de soci o sòcia. 
d) Estar inclòs al cens electoral vigent 
 
Els socis i sòcies, durant el termini d’exposició pública, podran presentar reclamacions 
sobre la seva inclusió o no en el cens electoral. Les reclamacions es presentaran 
davant la Secretaria del Club i seran resoltes per la Junta Electoral dins els dos (2) dies 
hàbils següents a la seva presentació. Les resolucions de les reclamacions es 
notificaran a la Secretaria del Club, sense perjudici de remetre còpia als interessats per 
correu electrònic a l'adreça facilitada en la reclamació.  
 
2) JUNTA ELECTORAL 
 
DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL: La junta electoral és l'òrgan a qui 
correspon l'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit electoral i estarà 
formada per tres (3) membres titulars i tres (3) suplents, per al supòsit que els titulars no 
poguessin acceptar el càrrec o un cop acceptat, no poguessin exercir. Tots ells seran 
designats mitjançant sorteig efectuat per la junta directiva entre els socis i sòcies amb 
dret a vot. 
 
Els membres de la junta electoral no podran participin com a candidats a les 
eleccions. En el suposat cas que els així designats, titulars o suplents, tinguin la intenció 
de presentar-se a l'elecció per cobrir els càrrecs vacants, amb caràcter immediat, tan 
aviat els sigui notificat el seu nomenament, hauran de posar-ho en coneixement de la 
junta directiva perquè procedeixi a la seva substitució entre els suplents d'acord amb 
l'ordre cronològic en què van ser seleccionats.  
 
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: L’acte de constitució de la junta electoral tindrà 
lloc el divendres 3 de maig de 2019.  
 
Els elegits com a titulars o suplents per formar la junta electoral, si es neguessin a 
prendre possessió o a exercir el seu càrrec, de manera que es pugui constituir aquest 
òrgan electoral, hauran de ser substituïts pels socis o sòcies que designi la junta 
directiva del Club. 
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Els membres de la junta electoral hauran de triar entre ells un president o presidenta i 
un secretari o secretària.  
 
FUNCIONAMENT DE LA JUNTA ELECTORAL: La junta electoral es reunirà tantes vegades 
com el seu president/a o dos dels seus membres la convoqui i, en especial, per resoldre 
les reclamacions que es presentin dins de la seva competència.  
 
La junta electoral requerirà perquè quedi vàlidament constituïda l'assistència d'un 
mínim de dos dels seus tres components, però, per a la resolució de reclamacions, es 
requerirà l'assistència de tots els seus membres. Les resolucions de les reclamacions es 
prendran per majoria simple. 
 
La junta electoral haurà de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés 
electoral del Club dins els dos (2) dies hàbils següents a la presentació de la 
reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que l'hagin plantejat. Les resolucions 
a les reclamacions es notificaran a la Secretaria del Club i als interessats, mitjançant 
correu electrònic a l'adreça facilitada en la reclamació formulada.  
 
Les resolucions de la junta electoral es poden recórrer, en el termini de tres (3) dies 
hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o d'aquell en que la reclamació 
s'entengui desestimada tàcitament perquè no s'hagi dictat cap resolució expressa en 
el termini abans citat, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de 
Basquetbol.  
 
3) CANDIDATURES 
 
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: Les candidatures es constituiran en llistes tancades i la 
seva presentació es formalitzarà mitjançant escrit, adreçat a la junta electoral, en el 
domicili del Club, i degudament signat per tots els seus components. 
 
El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de sis (6) anys i la seva 
renovació serà total, i tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació 
temporal. 
 
El termini de presentació de candidatures comença a les 17:00 hores del dijous 16 de 
maig i finalitza a les 20:00 h. del dimecres 22 de maig. 
 
La llista de la candidatura haurà d'estar formada per un nombre mínim de cinc (5) 
membres i encapçalada pel candidat o candidata a la presidència del Club,. el qual 
distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura una vegada 
produïda l’elecció. 
 
A les candidatures hauran de constar les següents dades:  
 
- Nom i cognoms, DNI i núm. de soci del candidat o candidat a la presidència del 

Club. 
- Nom, cognoms, DNI i número de soci de tots els integrants de la candidatura, així 

com la seva signatura. 
- Representant de la candidatura. 
- Correu electrònic i telèfon a efectes de notificacions i comunicacions. 
 
Cap soci o sòcia podrà formar part de més d'una candidatura. 
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PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES: Les candidatures que reuneixin els requisits 
establerts, seran proclamades com a tals per la junta electoral. La proclamació de les 
candidatures es farà pública en la pàgina web del Club i exposada a les oficines del 
Club. A les persones que encapçalin les candidatures proclamades se'ls comunicarà 
mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça que figuri en el document de 
presentació de la candidatura.  
 
En el suposat cas que s'hagués proclamat una única candidatura, la junta electoral, 
transcorregut el termini per a la presentació de les reclamacions a la proclamació, 
procedirà amb caràcter immediat a l'aclamació de la candidatura de què es tracti, 
donarà per finalitzat el procés electoral i per elegits els seus components. La junta 
electoral comunicarà als socis i sòcies del Club l'ACLAMACIÓ i la desconvocatòria de 
l’Assemblea General per resultar innecessari l'acte formal de la votació. 
 
4) CAMPANYA ELECTORAL 
 
El període de campanya electoral comença el divendres 25 de maig i finalitza el 
dissabte 1 de juny de 2019. 
 
Les candidatures tindran accés a un llistat de socis i sòcies extret del cens de electoral 
del Club als sols efectes de fer arribar els comunicats que considerin oportuns amb fins 
exclusivament electorals, comprometent-se a la seva devolució a la finalització del 
procés, per a la seva posterior destrucció. Les candidatures s’hauran de comprometre 
a actuar amb la diligència deguda als efectes de custòdia d'aquestes dades 
personals. 
 
5) ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
L'Assemblea General extraordinària es constituirà a les 10:00 hores del dia 2 de maig de 
2019, podent acudir els electors a exercitar el seu dret a vot, sense obligació de 
permanència, en qualsevol moment dins l'horari de la seva durada que se situarà a la 
franja compresa entre les 10,00h i les 14,00h del dia assenyalat.. A les 14,00 hores es 
procedirà al tancament de les urnes prèvia emissió del vot dels membres de la junta 
electoral. 
 
El control de les votacions i el posterior recompte dels vots es duran a terme per la 
junta electoral, composta per tres (3) membres. Seran president i secretari els que ho 
siguin a la junta electoral. En cas d’absència d’algun dels seus membres, el president 
de la junta electoral designarà les vacants entre els socis o sòcies assistents a 
l’Assemblea General. 
 
Totes les candidatures proclamades podran sol·licitar la designació, mitjançant escrit 
dirigit a la junta electoral, l'assistència a la votació de fins a dos socis o sòcies no 
candidats amb dret a vot, amb caràcter d'interventors. 
 
Qualssevol de les reclamacions i observacions que s’estimin oportunes hauran de 
resoldre pels components de la junta electoral amb caràcter immediat. 
 
VOTACIONS: El vot serà secret i personal. No s’admetran els vots per correu, ni els vots 
per delegació o representació. 
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Per poder participar en les votacions, els socis i sòcies s'hauran d'acreditar mitjançant 
el document d'identitat, de conduir o el passaport. 
 
El vot s'emetrà necessàriament en la papereta oficial i s'introduirà en el sobre de 
votació facilitat pel Club. Els candidats hauran d'exigir de la Secretaria del Club la 
confecció de les paperetes i els sobres. 
 
El sistema de votació serà mitjançant llistes tancades, de manera que els socis i sòcies 
hauran de votar entre les llistes de les candidatures proclamades. 
 
ESCRUTINI: A les 14:00 hores la junta electoral donarà per finalitzades les votacions, 
moment en el qual podran emetre el seu vot els membres de la junta electoral i 
finalment es durà a terme públicament el recompte de vots. 
 
L'escrutini dels vots es durà a terme a la mateixa sala de les votacions. 
 
Les paperetes que no es corresponguin amb el model oficial facilitat pel Club, que 
continguin ratllades, noms afegits a les llistes de les candidatura presentades, o 
continguin més d'una papereta de votació, seran declarats nul·les. 
 
Qualsevol error de detall en els noms que figuren en les paperetes de votació, sempre 
que a judici de la junta electoral permeti la clara identificació del vot, serà esmenat i 
admès. 
 
Les qüestions que es presentin sobre la validesa o no dels vots emesos seran resoltes de 
ple per la junta electoral, sense ulterior recurs, deixant constància de les circumstàncies 
en l'acta que per la mateixa s'aixequi.  
 
Els interventors nomenats per les candidatures no tindran vot en totes les qüestions que 
plantegin, no obstant això, podran fer constar totes les observacions, objeccions o 
reclamacions que estimin procedents als efectes oportuns. Les resolucions de la junta 
electoral es prendran per majoria simple dels seus membres. 
 
Finalitzat el recompte de vots, la junta electoral aixecarà l'acta i farà constar, el total 
de vots emesos,  
 
PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA GUANYADORA: Es considerarà guanyadora la 
candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids.  
 
Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova 
votació entre les candidatures empatades al cap de set dies, al mateix lloc i hora i en 
iguals condicions. 
 
 


