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PROPOSTA REGLAMENT ELECTORAL DEL CONSELL ESPORTIU DEL 
TARRAGONES (en endavant CET) 
 
 
 

1. Normativa aplicable. 
1. Decret 267/1990 de 8 d’octubre de 1990 de regulació dels Consells 

Esportius. 
2. Decret 1/2000 de 31 de juliol pel qual s’aprova el text únic de la Llei 

de l’Esport 
3. Estatuts del Consell Esportiu vigents. 

 
2. Convocatòria.  

La convocatòria d’eleccions s’efectua per acord de la Comissió Directiva 
en sessió convocada a l’efecte segons el disposat en l’article 17 dels 
Estatuts del CET, i s’haurà d’aprovar el nomenament dels membres de 
la Junta Electoral  
 
L’acord de convocatòria d’eleccions, el calendari electoral, els membres 
de la Junta electoral, així com del cens provisional restaran publicats en 
la web del Consell Esportiu del Tarragonès que tindrà els efectes de 
publicitat del taulell d’anuncis del  CET el dia següent a l’adopció de 
l’acord. Tot això sens perjudici que la convocatòria es notifiqui també a 
cada un dels membres de l’Assemblea General del Consell Esportiu, pels 
mitjans establerts en aquest Reglament i els Estatuts del CET.  

 
3. Junta Electoral. 

a. En la mateixa reunió de la Comissió directiva que convoqui les 
eleccions, es designarà entre tots els membres que integren 
l’Assemblea General, estarà integrada per tres membres 
titulars i tres suplents. La junta electoral es mantindrà en actiu 
fins la finalització del procés electoral. 

La Comissió Directiva, proveirà els mitjans necessaris tan 
materials com personals, per tal que la Junta electoral compleixi 
les seves funcions. 
b. El càrrec de la Junta electoral es incompatible amb: 
 La condició de candidat o de familiar de candidat fins a 

tercer grau tant per consanguinitat com per afinitat. 
 L’existència de relacions laborals  amb un candidat, 

membre de la Comissió Directiva. 
c. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe 

alguna circumstància plenament justificativa de la 
impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels 
suplents escollits. 



2 
 

d. Si els escollits com a membres de la Junta Electoral es neguen 
a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no pugui 
constituir-se aquest òrgan electoral, s’hauran de substituir 
pels membres que designi a aquest efectes la Comissió 
Directiva. 

e. En l’acte de constitució, dins dels dos dies següents a la seva 
designació,  la Junta Electoral escollirà entre els seus membres 
qui exercirà les funcions de president i secretari. 

f. La Junta Electoral actuarà en el local del Consell Esportiu del 
Tarragonès situat al carrer del Doctor Zamenhoff núm. 5, 
Baixos de Tarragona, sens perjudici de que pugui celebrar les 
seves reunions en lloc diferent degudament indicat a la 
convocatòria. 

g. A les sessions de la Junta Electoral també hi participaran un 
lletrat Assessor i un treballador del CET, amb veu però sense 
vot. 

 
4. Funcions de la Junta electoral. 
 

a. Aprovar el cens electoral definitiu. 
b. Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin. 
c. L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva 

proclamació 
d. Facilitar una còpia del cens electoral definitiu de l’estament 

que es presenti cada una de les candidatures que així ho 
sol·licitin. La Junta Electoral fixarà la manera de publicació i/o 
entrega del cens, ajustant-se en qualsevol dels casos al previst 
en la normativa de protecció de dades 

e. 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. 

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

g. Resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració 
de les eleccions i els seus resultats. 

 
5. Les reclamacions i recursos que es presentin davant la Junta Electoral 

s’han de presentar en un termini màxim de tres dies hàbils des de 
l’adopció de l’acord o acte objecte d’impugnació. 
Les resolucions de la Junta Electoral, seran executives, s’hauran de 
dictar en  termini màxim de tres dies hàbils següents, i seran 
notificades per correu  electrònic ordinari i seran publicades al tauler 
d’anuncis i  a la WEB del Consell. 

 
6. Contra els acords de la Junta electoral, en el termini de tres dies hàbils 

següents a la notificació de l’acord impugnat o al d’aquell en que 
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s’entengui desestimada tàcitament la reclamació, es podrà interposar 
recurs davant el Tribunal Català de l’Esport. La resolució del Tribunal 
posarà fi a la via administrativa. 

 
7. La Junta electoral serà convocada pel seu President/a, be sigui per 

iniciativa pròpia o be a petició de dos dels seus membres. Es considerarà 
vàlidament constituïda amb l’assistència de dos dels seus membres, 
sempre que un d’ells sigui el President/a. 
 

8. Els acords de la Junta Electoral seran publicats a la web del Consell 
Esportiu i al taulell d’anuncis del CET. 
Els acords que afectin en concret a un/diversos membres de l’Assemblea 
els hi  seran comunicats per correu electrònic  

 
9. Eleccions de la Comissió Directiva. 

a. La Comissió Directiva estarà formada per 12 membres. 
 Un/a president/a 
 Tres vicepresidències 
 Un/a Tresorer/a 
 Un/a secretari/a 
 Sis Vocals. 

b. La Comissió Directiva serà escollida per l’Assemblea General 
en la sessió convocada a l’efecte. 

c. Es considerarà candidat/a guanyador/a aquell que obtingui 
com a mínim la majoria simple dels vots. 

d. En cas que una o més candidatures empatin es procedirà a 
realitzar una altre votació per fer el desempat. Si després de la 
segona votació les candidatures continuen en situació d’empat, 
es realitzarà un sorteig consistent en introduir tantes 
paperetes com candidatures empatades, dintre d’una urna i 
extreure’n tantes com places quedin sense cobrir. 

e. Els llocs de la Comissió Directiva es cobriran en les següents 
proporcions per estaments: 
Un del Consell Comarcal del Tarragonès. 
Quatre dels Ajuntaments del Tarragonès. 
Tres dels Centres d’Ensenyament del Tarragonès. 
Tres de Clubs i associacions esportives del Tarragonès. 
Un de federacions Esportives Catalanes. 

 
10. Electors i elegibles a la Comissió Directiva. 

a. Tenen la condició d’electors a les eleccions a la Comissió 
Directiva les entitats esportives, els centres escolars i/o 
associacions escolars, les federacions esportives catalanes i les 
institucions públiques, els ajuntaments, les entitats 
municipals i el Consell Comarcal del Tarragonès, tots ells 
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inclosos en el cens definitiu proclamat a l’inici del procés 
electoral, aquests, a més, hauran de tenir una antiguitat 
mínima de afiliació al Consell Esportiu del Tarragonès d’un 
any, i que hagin participat o organitzat, com a mínim, una 
activitat o competició esportiva inclosa al calendari de 
competicions del Consell Esportiu en l’any en curs o en 
l’immediatament anterior al moment de convocatòria de 
l’assemblea. Com a norma general, la representació recau en 
el/la president/a de l’entitat; en el cas d’impossibilitat 
manifesta d’aquestes persones per exercir la seva 
representació, la pot exercir el/la vicepresident/a que consti 
inscrit en el Registre d’entitats esportives com a membre de la 
Junta Directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts 
vigents li permetin aquesta representació. En cas que manqui 
la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en 
representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment, 
mitjançant una acta de manifestacions i notorietat, la 
representació de l’entitat membre. 

b. Tenen la condició d’elegibles els membres del cens definitiu que 
presentin candidatura vàlida i que compleixin les següents 
condicions: 
 Ser major d’edat. 
 Estar en ple ús dels drets civils.  
 No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.  
 En aquests casos hauran de seguir-se els següents  

 requisits: 
En el cas dels Centres Escolars caldrà una certificació del Secretari 
del  Consell Escolar que determini qui representa el centre. 
En el cas de les federacions esportives caldrà un escrit de delegació 
signat pel president de la federació. En el cas que aquesta 
delegació ho  sigui per part del representant de la federació al 
territori caldrà fer  constar l’assabentat del president de la 
federació catalana. 
En el cas del representant d’entitats esportives, associacions i 
clubs  caldrà un certificat del secretari de la Junta Directiva en el 
cas que la  representació no la detecti el president de l’entitat. 
Pel que fa als representants del Consell Comarcal i els 
Ajuntaments s’acreditarà la representació amb certificació del 
secretari de l’ens on consti la delegació efectuada cas que no sigui 
el President del Consell o  Alcalde qui la representi. 

 
 

11. Cens Electoral 
La informació del Cens serà aquella estrictament necessària per a la 
identificació de l’elector, i en qualsevol cas s’indicarà el nom complet, 
l’entitat i estament qual pertany, segons la base de dades del Consell 
esportiu en el moment de la convocatòria electoral. Aquest estarà 
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distribuït per estaments. El Cens s’aprovarà i publicarà segons l’establert 
en l’article 5 del present reglament. 

Les reclamacions al Cens Electoral hauran d’anar dirigides a la Junta 
Electoral en el termini de tres dies hàbils, comptats des del dia de la seva 
publicació a la pàgina web del Consell i/o al taulell d’anuncis del CET. 
 
La Junta Electoral resoldrà les reclamacions en el termini de 3 dies hàbils 
des de la seva recepció; contra aquestes resolucions podrà interposar-se 
recurs davant del Tribunal Català de l’Esport. 

 
12. Candidatures. 

a. Les eleccions  es duen a terme a través del sistema de 
candidatures individuals per cada un dels estaments que 
conformen l’Assemblea General, centres d’ensenyament, clubs o 
associacions esportives, Ajuntaments de la comarca, Consell 
Comarcal del Tarragonès i Federacions Esportives Catalanes.  

b. Les candidatures han d’incloure: 
 Estament pel qual es presenta. 
 Entitat a la qual representa. 
 Nom i cognoms de la persona candidata. 
 Fotocòpia del DNI 
 Certificat que acrediti la representació de la persona 

candidata per l’entitat que es presenta. Les certificacions 
s’hauran d’ajustar als requisits previstos en l’article 11 b 

c. La presentació de candidatura s’haurà de fer mitjançant el 
document creat per cada un dels estaments i disponibles a la 
pàgina web del Consell Esportiu. La seva presentació anirà 
dirigida a la Junta electoral i enviat preferentment per correu 
electrònic info@cetarragones.cat i amb signatura digital. 

d. Cap persona podrà presentar candidatura per més d’un estament 
ni podrà ser admesa si no reuneix les condicions d’elegibilitat que 
estableix aquest reglament, ni els estatuts del CET. 

e. Si no es presenta cap candidatura per tots o algun dels estaments 
o no fossin admeses cap de les presentades, la Junta Electoral ho 
comunicarà a la  Comissió directiva, o en el seu cas la Comissió 
Gestora i haurà de convocar noves eleccions en el termini de tres 
mesos per l’estament que correspongui. 

f. La Junta electoral proclamarà els candidats definitius. 
 

13. Acte de votacions. 
a. Si es presenta i accepta més d’una candidatura per estament 

es procedirà a l’acta de votacions per cada un dels estaments 
que formen l’assemblea al lloc data i hora convocats. En aquest 
acte tan sols podran votar els membres que constitueixin 
l’assemblea degudament representades per les persones que 
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acreditin la representació legal d’aquelles en les condicions 
d’aquest reglament. 

b. La Junta Electoral presidirà la votació, mantindrà l’ordre 
durant la mateixa, realitzarà l’escrutini i vetllarà pel correcte 
funcionament del sufragi. Específicament, són funcions de la 
Junta en l’acte de votacions: 
 Constituir la mesa electoral de cada un dels estaments. 
 Procedir al recompte de vots 
 Resoldre amb caràcter immediat les incidències que 

poguessin presentar-se. 
 Adoptar les mesures necessàries per conservar l’ordre en 

l’espai de celebració de les eleccions. 
 Garantir els drets d’informació, de publicitat i constància 

de recepció del vot, identificació de l’elector i candidat, 
autenticitat i secret del vot, i impedir la duplicitat del vot. 

 Vetllar per que les eleccions es desenvolupin sota el marc 
de la legalitat vigent. 

c. Cada elector podrà votar com a màxim a tantes candidatures 
com correspongui a cobrir cada estament. 

d. Tancada la votació s’iniciarà l’escrutini. 
e. Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials, així com 

els emesos en sobres que continguin més d’una papereta amb 
diferents candidats. 

f. Fet el recompte de vots, es redactarà l’acta de de la sessió amb 
el resultat per cada un dels estaments, especificant el número 
de votants, el total de paperetes emeses, les paperetes nul·les, 
les paperetes en blanc, i els vots obtinguts per cada un dels 
candidats/es. Les actes seran signades per tots els membres 
de la Junta Electoral 

g. Si es produís empat entre algunes de les candidatures que 
hagin obtingut més vots i que siguin necessàries per cobrir els 
llocs de cada estament, s’haurà de fer una nova votació el 
mateix dia i en les mateixes condicions, i en cas de persistir 
l’empat es realitzarà un sorteig, tot segons el previst en l’art. 5 
d’aquest Reglament. 

h. Les paperetes extretes de l’urna es destruiran en presència de 
la junta electoral, excepte aquelles a les quals s’hagués negat 
validesa o les quals haguessin estat objecte d’alguna 
reclamació que s’uniran a l’acta un cop signada pels membres 
de la Junta Electoral.  

i. Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar 
reclamacions contra l’acte de votacions i els seus resultats. 

j. La Junta Electoral, un cop resolts els dubtes i les reclamacions 
que s’hagin plantejat emetrà l’acta de proclamació de 
candidatura guanyadora. Aquest acta s’haurà de comunicar 
mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents, a les 
candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives i a 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
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k. Si es presenta o valida només el nombre de candidatures per 
estaments previstes per cobrir els llocs de la Comissió 
Directiva, la Junta Electoral proclamarà directament els seus 
components com a elegits per la Comissió Directiva. 

l. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les 
presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la 
Comissió Directiva o Comissió Gestora, òrgan que ha de 
convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 

m. Es podrà delegar la representació de qualsevol ens, mitjançant 
el full expedit pel Consell Esportiu del Tarragonès a l’efecte i 
acompanyat de la documentació identificaria de la persona 
habilitada, així com les certificacions, que  s’hauran d’ajustar 
als requisits previstos en l’article 11 b 

 
14. Reclamacions i recursos electorals 

a. Poden ser objecte de reclamació o recurs, en els termes 
previstos en aquest capítol, els següents acords i resolucions:  
  Els acords dels òrgans de govern i representació de la 

Consell Esportiu del Tarragonès referents a la inclusió o 
exclusió d’electors i elegibles al Cens Electoral. 

 Les resolucions adoptades durant el procés electoral i en 
relació amb el mateix per la Comissió Directiva i per la 
Junta Electoral. 

b.  L’exercici de la potestat Jurisdiccional electoral, en relació 
amb el procediment electoral del Consell Esportiu del 
Tarragonès correspon:  
 A la Junta Electoral del Consell Esportiu. 
 Al Tribunal Català de l’Esport  

c. Les decisions adoptades pels òrgans electorals del Consell, són 
recurribles davant del Tribunal Català de l’Esport, dins del 
termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de 
l’acord objecte de recurs o al d’aquell en que la reclamació 
s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap 
resolució expressa en el termini establert. 

d. Les reclamacions i els recursos només podran interposar-se 
per les persones electores i elegibles, entenent per interessat 
aquell que resulti afectat directa o indirectament en el seus 
drets o interessos legítims individuals o col·lectius per l’acord 
o resolució objecte d’impugnació, o que puguin obtenir un 
benefici per la revisió del mateix. 

e. El termini per a la presentació de les reclamacions i recursos 
serà de tres dies hàbils des de la publicació de l’acord o 
resolució objecte. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi interposat cap reclamació o recurs, l’acord o la resolució 
serà ferma. 

f. Les resolucions dictades per la Junta Electoral del Consell 
Esportiu i pel Tribunal Català de l’Esport, com a conseqüència 
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de les reclamacions i els recursos interposats davant dels 
esmentats òrgans, seran publicats als taulells d’anuncis 
habituals del Consell Esportiu, sens perjudici de la 
corresponent notificació als interessats i la seva publicació al 
web del Consell.  

15. Impresos. 
En el procediment electoral només es podran fer servir els impresos 
adjunts que la Junta electoral determini en el seu moment i que són: 

a. Presentació de candidatures per estaments. 
b. Butlletes de votació per estaments. 
c. Sobres de votació per estaments amb diferents colors segons 

l’estament. 
d. Full de delegació de representació. 

16. Vigència. 
Aquest Reglament serà vigent en tot allò que no contravingui els Estatuts 
del Consell Esportiu del Tarragonès i normativa de rang superior. 
 
El Reglament Electoral ha estat aprovat per Assemblea General dels 
membres del Consell Esportiu del Tarragonès. Per a la seva derogació o 
modificació total o d’algun dels seus articles , aquest haurà d’ésser 
aprovat en Assemblea General dels membres del Consell Esportiu del 
Tarragonès. 

 

 
 

 
 
 


