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REGLAMENT ELECTORAL 2019-2020 

 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació. 
El present reglament serà d’efecte un cop s’iniciï el procés Electoral del Moto Club 
Igualada per la substitució de càrrecs a la Junta Directiva i membres de 
l’Assemblea General per les causes previstes en el capítol tercer dels seus 
Estatuts. 
 
Article 2. Inici del període Electoral. 
La Junta Directiva que acaba el seu mandat, comunicarà als Socis en una 
assemblea extraordinària , el començament del procediment electoral. 
 
Article 3. Electors. 
L'elecció serà per sufragi universal, lliure, igual i directe dels/les socis/es amb dret 
a vot d'acord el capítol segon dels Estatuts de la Entitat. 
El cens electoral romandrà exposat en el taulell d’anuncis de l'Entitat, habilitat per 
aquest efecte, durant un període mínim de 7 dies naturals a partir de la 
convocatòria, en el que figurarà la llista de socis amb dret a vot perquè els 
interessats puguin interposar les reclamacions oportunes. 
 
Article 4. Candidatures. 
L'elecció dels/les membres de la Junta Directiva es realitzarà per mitjà de la 
presentació de candidatures, a la que se les permetrà una adequada difusió entre 
els socis. 
La composició de les candidatures es fonamentarà en l'article 12 dels Estatuts. 
 
Article 5. Assemblea. 
La Junta Directiva convocarà l'Assemblea General en sessió extraordinària 
mitjançant un escrit exposat al tauler d'anuncis del club o el lloc habilitat per tal 
efecte.  
En la convocatòria d'Assemblea General s'especificaran, com a mínim, els 
següents punts: 
  

1. Calendari electoral, en el que figuraren dates i terminis de:  
a) Convocatòria. 
b) Presentació de candidatures.  
c) Estudi i acceptació de candidatures.  
d) Divulgació i impugnacions.  
e) Celebració d'eleccions, lloc, dia i hora pels votacions.  
f) Impugnacions.  
g) Resolució d'impugnacions i proclamació de candidatures. 

 
2. Designació dels membres de la Junta Electoral. 
3. Elecció, si s’escau, de la Junta Gestora.  
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El calendari electoral estarà exposat en el domicili social contenint cadascuna de 
les fases, així com les resolucions; fins la conclusió del procés Electoral. 
 
 
Article 6. Calendari Electoral. 

1. La convocatòria Electoral romandrà esposada des del dia després de la 
seva convocatòria en l'Assemblea General fins 7 dies després de la 
finalització de procés a la seu del Club o el lloc habilitat pel seu efecte, on 
també figurarà el llistat de socis/es amb dret a vot, per que els/les 
interessats/des puguin interposar les reclamacions oportunes.  

 
2. Espirat el termini d’exposició del Cens Electoral tindrà lloc la presentació de 

candidatures, que és tancarà als 12 dies següents de la seva publicació.  
 

3. La Junta Electoral estudiarà la validesa de les candidatures presentades 
acceptant únicament les que acompleixen els requisits exigits i aquestes 
seran exposades, durant els 6 dies següents a la data final del termini, en 
el tauler del Club, o lloc habilitat per aquest fet, per divulgar-les e impugnar 
les candidatures si s’escau.  

 
4. Si no hi ha cap candidatura valida, la Junta Directiva o la Junta Gestora, si 

s’escau, continuarà amb les seves funcions i amb col·laboració amb la 
Junta Electoral, formalitzaran en un termini màxim de 15 dies un nou 
Calendari Electoral que posarà en marxa un nou període Electoral.  

 
5. En cas que només existís una única candidatura valida, els seus 

components seran proclamats membres de la nova Junta Directiva.  
 

6. Si fossin dues o varies les candidatures valides, es duran a terme les 
Eleccions de la forma prevista.  

 

7. En cas d'empat, és donarà com guanyadora la candidatura encapçalada 
per qui tingui el número de soci/a mes antic.  

 

8. La duració de la jornada en què és dur a terme la votació, serà la que al 
seu dia és fixà al Calendari Electoral, en el que és farà constar l'hora de 
començament i d'acabament i el lloc.  

 

9. La votació s’efectuarà mitjançant paperetes prèviament confeccionades per 
la Junta Electoral.  

 

10. Les reclamacions deuran presentar-se davant la Junta Electoral en el 
termini de 3 dies, sempre que els/les interessats/es ho hagin fet constar a 
la Junta Electoral.  
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11. La Junta Electoral resoldrà les impugnacions presentades en el termini de 3 
dies, transcorreguts els quals exposarà a la seu del Club, o lloc habilitat per 
tal fet, la proclamació de la candidatura que hagi resultat guanyadora. 

 
 
Article 7. Mesa Electoral. 
La Mesa Electoral és constituirà una hora abans de l'establerta pel començament 
de la jornada de votacions i estarà integrada per:  
 

1. El/la membre de mes edat de l'Assemblea que no formi part de cap 
candidatura i que actuarà com a President/a de la mesa.  

2. Dos representants dels/les Assembleistes triats per sorteig.  
3. El/la membre de menys edat de l'Assemblea que actuarà com a 

Secretari/a.  
4. Si de cas, un/a representant designat/ada per cadascuna de les 

candidatures, degudament acreditat pel que encapçala la candidatura. 
 
 

Article 8. Funcions de la Mesa Electoral. 
La Mesa Electoral realitzarà els següents funcions:  
 

1. Comprovar la identitat dels votants.  
2. Recollir els paperetes de vot i introduir-les en una urna degudament 

tancada i preparada a l'efecte.  
3. El/la Secretari/a redactarà l'Acta corresponent on constarà:  

a) Nom d'electors/es, de vots vàlids emesos, vots nuls, resultat de la 
votació i reclamacions i incidències que és produeixen.  

b) Remetrà còpia de l'Acta a la Junta Electoral dins dels 24 hores 
següents. 

 
 
Article 9. Junta Electoral. 
Per gestionar el procés electoral, és constituirà una Junta Electoral a l’Assemblea 
General del Club i estarà integrada per 4 membres triats per sorteig. Un d’ells 
actuarà com a President/a, dos mes com a Vocals i un quart com a Secretari/a. 
 
Són funcions de la Junta Electoral:  
 

1. Admetre i proclamar els candidatures.  
2. Resoldre les impugnacions de tot tipus.  
3. 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 
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d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar 
presents durant tot el procés Electoral. 

4. Publicar els resultats de les Eleccions i dur a terme les comunicacions que
s’estableixin legalment.

5. En general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració
d’Eleccions i els seus resultats.

Les reclamacions és formularan a la Junta Electoral en un termini de mínim tres 
dies hàbils i seran resoltes també en un termini de tres dies des que van ser 
presentades, seguint les directrius del Calendari Electoral. 

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

Article 10. Recompte de vots. 
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. 

Sr.Enric Ruiz  Sr.Carles Gutierrez  Sr. Marc Queraltó  Sra. Eva Prat 

a Igualada el 19 de Desembre de 2019 


