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ARTICLE 1. La convocatòria per a l'elecció dels membres de la junta directiva s'ha de dur a terme 

mitjançant acord de l'assemblea general, i correspon a la junta directiva la convocatòria d'eleccions 

per els membres electes a l'assemblea general.  

A l'ordre del dia constarà la proposta de procediment a seguir per l'elecció del calendari electoral, i 

la de nomenament de la junta electoral, que ha d'estar integrada per tres membres titulars i una llista 

de suplents, que s'escolliran en elecció lliure, directe, igual i secreta d'entre tots els membres que 

assisteixin a l'assemblea.  

Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració ha de 

transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45 dies. La convocatòria s'exposarà en el a 

la web del club Tir Arc Olesa, i una publicació als mitjans locals o comarcals i es comunicarà 

mitjançant escrit o mails als socis afiliats. Al mateix temps es comunicarà a la Direcció General de 

l'Esport.  

   

ARTICLE 2. L'acord i convocatòria d'eleccions ha d'incloure, com a mínim, les qüestions següents:  

  

a). Termini per a la constitució de la junta electoral elegida.  

b). Fixació de la data de la realització de l'acte electoral i el calendari electoral. 

c). Reglament Electoral.  

  

ARTICLE 3.  Eleccions dels càrrecs de la Junta Directiva 

 

1. La junta es elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs és proveeixen mitjançant sufragi 

lliure, directe presencial, igual i secret entre tots els membres de l’assemblea, per majoria de vots. 

 

2. Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple.  

  

  

ARTICLE 4. Condicions per ser-ne membre.  

  

Per poder ser membre de la junta directiva cal complir, com a mínim, les condicions següents:  

  

a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.  

b) Ser major d’edat.  

c) Estar en ple ús dels drets civils.  

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

e) Estar al corrent de la quota de soci de Tir Arc Olesa.  

 

 

ARTICLE 5. Convocatòria d’eleccions.                                                                                        

Segon article 16 dels estatuts del club. Correspon a l’assemblea general. 

 

1.  A l’efecte d’iniciar un procediment electoral. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la  

junta directiva s’ha de dur a terme acordant-la amb l’assemblea general.                                 

 

a) Convocatòria d’eleccions per elegir els membres de la junta directiva. 

b) L’ordre del dia ha de recollir les propostes del procediment que cal seguir per a l’elecció, 

la del reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha 

d’estar integrada per 3 membres titulars i una llista de suplents.   



c) Designació per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de 

composar la junta electoral. 

d) Període en el que el cens electoral serà d’accés públic per als socis i sòcies de ple dret, a 

l’efecte de permetre la presentació de reclamacions als efectes d’esmenes. 

e) Dia de reunió de l’assemblea general on es procedirà a dur a terme l’acte de votacions. 

f) Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració 

ha de  transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45 

 

  

ARTICLE 6. Junta electoral.  

  

1. Segons article 17 de l’estatut del club els components de la junta electoral estarà formada per 3 

membres, un dels quals serà president o presidenta i un altre secretari o secretaria de ser designació 

per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de composar la junta electoral 

segons article 17. 1 a), 17. 2 ), 17.3). Han de prendre possessió del càrrec en el termini que fixi 

l’assemblea. A l’acte de constitució han d’escollir el president o presidenta. Ha d’actuar com a 

secretari/ària de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui soci del club, i ha 

d’estendre acta de totes les reunions i acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del 

president o presidenta.  

  

2. La junta electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu mandat i les 

funcions fins a la finalització del procés electoral.  

  

 

3. Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la junta electoral es neguen a prendre 

possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de 

substituir pels membres que designi la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora.  

  

 

ARTICLE 8. Funcions de la junta electoral.  

  

1. La junta electoral té les funcions següents segons article 17, 1, 2 i 3:  

  

a)  Aprovar el cens electoral (article 8, 2 de l’estatut) .  

b)  Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.  

c)  L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.  

d)  Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui 

constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que  pugui afectar els principis de 

publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents 

durant tot el procés electoral.  

e)  Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin 

legalment.  

f)  I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els 

seus resultats.  

 

  

ARTICLE 9. Reclamacions i recursos.  

  

1. Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de presentar en un termini màxim de 2 dies 

hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta electoral, 

que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors.  

  

2. Contra els acords de les juntes electorals es poden interposar els recursos que preveu la normativa 

reguladora de la jurisdicció esportiva.  



ARTICLE 10. Candidatures.  

  

1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideraran 

candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un  nombre de membres de 

l’assemblea general que representin, com a mínim, al 10% del total de vots de l’assemblea general, 

tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més 

candidatures. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de 

les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la 

candidatura membres de la junta directiva.”  

  

2. Es considera 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 el setè dia següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions.  

 

3. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral s’ha de 

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

al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya.  

  

  

ARTICLE 11. Aspirants.  

  

1. Si un membre de la junta directiva o, si s’escau, de la comissió gestora, es vol presentar com a 

candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini 

de presentació de candidatures.  

  

2. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentar-se 

com a candidats a les eleccions, cal nomenar-ne una comissió gestora.  

  

 

ARTICLE 12. Mandat dels membres de les juntes directives.  

  

1. La durada del mandat dels membres de les juntes directives és de 6 anys. El club podran regular a 

través dels seus estatuts la limitació del nombre màxim de mandats consecutius en que una persona 

pot ocupar la presidència o un càrrec de la junta directiva del club.  

 

 

  

ARTICLE 14. Recompte de vots - Membres de la Junta directiva.  

  

Un cop hagin votat tots els electors del cens, o finalitzat l'horari establert al calendari electoral, es 

procedirà al recompte de vots. Aquest serà públic però realitzat únicament pels membres de la junta 

electoral, i amb la presència dels interventors de les diferents candidatures.  

  

  

ARTICLE 15. Proclamació de resultats - Membres de la Junta directiva.  

  

1.  Acabat el recompte es procedirà a fer públic el resultat.  

  

2.  L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral s’ha de 

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

al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

  

 


