
REGLAMENT ELECTORAL 
Eleccions a Representant dels Anotadors 

 
 
Article 1r.- Eleccions a representant dels Anotadors 
 
En la data fixada al calendari electoral, establert a l’article 12 d’aquest Reglament Electoral, 
es celebraran les eleccions per escollir el representant dels Anotadors, seguint el 
procediment, calendari i prescripcions del present Reglament Electoral, dels Estatuts 
Federatius, i disposicions legals que siguin d’aplicació. 
 
L’elecció ho serà per ocupar el lloc de representant de l’Assemblea General de la Federació 
Catalana de Beisbol i Softbol, segons es determina a l’article 20è apartat c) dels Estatuts de la 
Federació Catalana de Beisbol i Softbol (FCBS). El citat càrrec es proveirà mitjançant sufragi 
lliure, directe, igual i secret pels Anotadors que compleixin amb els requisits establerts al 
present Reglament Electoral, per majoria de vots, i amb presentació i acceptació prèvies de 
candidatures. 
 
 
Article 2n.- Condicions per ser candidat 
 
Per poder ser candidat a representant dels Anotadors, cal complir les condicions següents: 
 
 a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya. 
 b) Ser major d’edat a la data de les eleccions. 
 c) Estar en ple ús dels drets civils. 
 d) No haver incorregut en cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent. 
 e) Estar en possessió de llicència preceptiva en vigor de la FCBS. 
 f) Acreditar la seva participació en una competició o prova, com a mínim del 
calendari oficial de la FCBS, durant la temporada 2009. 
 
Article 3r.- Candidatura tancada. Presentació. Requisits 
 
a) Les eleccions es faran exclusivament pel sistema de candidatures tancades, que s’han de 
presentar per escrit i han d’incloure el nom i cognoms del candidat i la signatura d’aquests. 
 
b) Les candidatures han de tenir el suport de la proposta d’un nombre d’Anotadors que 
representi un mínim del 10 % del total dels cens dels considerats Anotadors. La prova del 
suport al candidat s’haurà d’instrumentalitzar mitjançant un imprès oficial comú per a tots el 
candidats que es facilitarà per la Secretaria de la FCBS a partir del mateix dia de la celebració 
de la Junta Directiva per la que es convoquen eleccions a aquest estament. 
 
c) Si el representant dels Anotadors es vol presentar com a candidat a les eleccions ha de 
presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de 
candidatures. En aquests cas el seu lloc serà ocupat transitòriament i a efectes administratius 
pertinents per l’Anotador, que complint els requisits establerts pel col·lectiu a l’article 20 c) 
últim incís, sigui de major edat. 
 



d) El període de presentació de candidatures davant la Junta Electoral està establert en el 
Calendari Electoral incorporat a l’article 12è del present Reglament. Aquest període 
finalitzarà a les 20,00 hores del dia assenyalat en el Calendari. Els candidats hauran de 
presentar la petició d’admissió de candidatura en un document que serà facilitat per la Junta 
Electoral a partir del moment de la seva constitució, on consti el nom i cognoms del candidat, 
signat per aquest. 
 
Article 4t.- Condicions per ser elector 
 
Exerciran el dret a ser elector els membres integrants en el col·lectiu d’Anotadors de la 
FCBS, que siguin majors d’edat, estiguin en possessió de la llicència preceptiva en vigor de 
la FCBS, i hagin participat en una competició o prova, como a mínim del calendari oficial de 
la FCBS durant la temporada 2009. El seu dret s’exercirà mitjançant de vot lliure, directe i 
secret, en la forma que determina aquest Reglament Electoral, els Estatuts de la FCBS i les 
disposicions legals d’aplicació. No podran exercir el dret de vot els membres del col·lectiu 
d’Anotadors que no estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions federatives i 
hagin estat sancionats per aquest motiu. 
Els electors només podran votar per un estament. 
 
Article 5è.-  Cens electoral 
 
a) El cens electoral estarà integrat pels Anotadors que siguin majors d’edat, estiguin en 
possessió de llicència preceptiva en vigor de la FCBS, i hagin participat en una competició o 
prova, com a mínim del calendari oficial de la FCBS durant la temporada 2009, d’acord amb 
allò que preveu l’article 20 c) dels Estatuts de la FCBS. 
 
b) Tots els membres de ple dret d’aquests col·lectiu tindran un sol vot. 
 
c) La suma de tots constituirà el quòrum absolut de membres i vots del col·lectiu 
d’Anotadors. 
 
d) El dret de vot és personal i no delegable. 
 
e) Els cens quedarà exposat a la seu de la FCBS. 
 
 
Article 6è.-  Constitució de la Junta Electoral i nomenament del seu President 
 
a) La Junta Electoral serà l’anomenada per la Junta Directiva de la FCBS en el moment 
d’aprovar la convocatòria d’eleccions per aquest estament, i quedarà constituïda des de el dia 
següent al seu nomenament, en el que els nomenats prendran possessió del seu càrrec. 
 
b) La Junta Electoral constarà d’un President i dos membres, actuant com a Secretari el que 
ho sigui de la FCBS, que tindrà veu però no vot. Les seves funcions es mantindran fins a 
l’acabament del procés electoral. Podrà estar assistida en tot moment per un assessor jurídic o 
advocat. 
 
c) El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de 
candidat i familiar. 
 



 
 
 
Article 7è.- Funcions de la Junta Electoral i sistema per reclamacions 
 
a) Les seves funcions seran les que estableixin les normes d’aplicació, els Estatuts de la 
FCBS, en el seu cas, i les normes que ací s’estableixen; i vetllarà perquè els documents 
oficials de les eleccions estiguin a l’abast dels candidats i dels que han d’exercir el seu dret a 
vot. 
 
b) Especialment les funcions de la Junta Electoral seran les següents: 
 
 1.- Regular, conèixer i impulsar el procediment electoral en totes les seves fases, 
d’acord amb el Reglament Electoral, els Estatuts de la FCBS, i les disposicions legals, si són 
d’aplicació, prenent les resolucions que considerin més ajustades a dret en cada moment. 
 
 2.- Estar presents en l’acte de les votacions i decidir qualsevol incidència que es 
produeixi. 
 
 3.- Conèixer i  resoldre les reclamacions que presentin els candidats o els membres de 
l’estament respecte al cens electoral. 
 
 4.- Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació, sempre que 
compleixin amb els requisits legalment establerts. 
 
 5.- Decidir sobre qualsevol incident que pugui sorgir durant el procés electoral, 
vulneri els seus principis bàsics o estigui en contra de la normativa, especialment aquells que 
puguin constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els 
principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret 
de vot. 
 
 6.- Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que 
legalment s’estableixin. 
 
c) Totes les reclamacions que es pretenguin interposar davant de la Junta Electoral hauran 
d’anar signades per persona que acrediti la seva condició de candidat o de membre de 
l’estament de referència. S’estableix un plaç preventori d’un dia hàbil, després de que s’hagi 
produït l’acte impugnable. La resolució de la Junta Electoral serà executiva i es produirà en 
un temps màxim d’un dia des de la presentació de la reclamació. 
 
d) Els acords de la Junta Electoral són recorribles mitjançant recurs ordinari davant del 
Tribunal Català de l’Esport, en un termini màxim de tres dies, la resolució del qual exhaureix 
la via administrativa. 
 
 
Article 8 è.- Acte electoral 
 
a) L’acte de les votacions per l’elecció de representant de l’estament de referència es farà en 
la seu de la FCBS el dia fixat en el calendari electoral establert a l’article 12, i entre les 16,30 



a 21,30 hores. L’acte serà controlat en tot moment per la Junta Electoral, assistida d’un 
assessor jurídic o advocat. 
 
b) La Junta Electoral, assistida pel personal de la FCBS, procedirà a la comprovació de la 
personalitat de l’elector i la seva inclusió en el cens electoral. 
 
c) Les paperetes dels diferents candidats estaran a disposició dels electors durant tot el 
termini fixat com d’acte electoral, en un lloc adient que respecti la confidencialitat del votant. 
 
d) L’acte de les votacions serà controlat en tot moment per la Junta Electoral. Els candidats 
podran anomenar un interventor. La votació es produirà mitjançant el dipòsit de la papereta 
del candidat elegit en una urna disposada en la mesa a tal efecte, on es comprovarà 
prèviament la personalitat del votant. 
 
e) Només seran admeses com a vàlides les paperetes oficials; i seran considerades nul·les les 
no oficials, i les que continguin esmenes, afegits o es presentin trencades. 
 
f) Una vegada acabat l’acte electoral es donarà a conèixer immediatament, després del 
recompte, el resultat provisional de les eleccions. S’aixecarà acta de la votació i del 
recompte. 
 
g) No seran admesos els vots per correu ni per delegació. 
 
  
Article 9è.- Proclamació de candidatura guanyadora 
 
a) Serà considerat guanyador el candidat que hagi obtingut la majoria dels vots vàlids. 
 
b) Si es produís empat entre dos o més candidats que hagin obtingut més vots, caldrà realitzar 
una nova votació entre els empatats el tercer dia següent hàbil, al mateix lloc, hora i 
condicions. 
 
c) L’acta de proclamació del candidat guanyador per part de la Junta Electoral s’ha de 
comunicar, mitjançant certificació, i dins dels tres dies següents, als candidats presentats, així 
com als clubs i demés membres que formen part de l’Assemblea General de la FCBS. En els 
seu cas, als organismes públics competents. 
 
d) Contra l’acta de proclamació de candidat guanyador es pot interposar recurs ordinari 
davant del Tribunal Català de l’Esport. 
 
e) Si només es presentés o fos vàlida una única candidatura tancada, no es procedirà a l’acte 
de la votació i la Junta Electoral en donarà compte a la Junta Directiva de la FCBS a fi de que 
el President de la FCBS faci la proclamació del representant de l’estament en qüestió. 
 
 
Article 10 è.- Manca de presentació de candidatures 
 
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, restarà vacant fins a 
les properes eleccions a estaments. 
 



 
 
 
 
Article 11 è.- Calendari electoral 
 
El procés electoral s’ajustarà al Calendari Electoral següent: 
 

DIA ACTE  
13.04.2010 Constitució Junta Electoral 

15.04.2010/16.04.2010 Exposició del cens electoral 
/19.04.2010/ Aprovació del cens electoral definitiu 

20.04.2010/23.04.2010 Presentació de candidatures 
/26.04.2010/ Proclamació de candidatures 
/28.04.2010/ Acte electoral 

  
 
 
Article 12è.- Règim normatiu subsidiari 
 
En tot el no previst en el present Reglament Electoral, serà d’aplicació el que disposin els 
Estatuts de la FCBS i les disposicions legals vigents. 
 
Totes les resolucions de la Junta Electoral es notificaran a través del taulell d’anuncis de la 
FCBS. 
 
 
 
DILIGENCIA.- Barcelona, a dotze d’abril de 2010. 
 
Per fer constar que el present Reglament Electoral ha estat aprovat per la Junta 
Directiva de la FCBS, convocada expressament per aquest objecte, celebrada en data 
d’avui. 
 
 
 
 
         El President                                                                         El Secretari 


