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REGLAMENT ELECTORAL 
 

ELECCIONS A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE BITLLES I BOWLING 
 
 

Elecció dels membres de la Junta Directiva 
 
Art. 1 
 

1. La junta directiva de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling és elegida per 
l’assemblea general i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, 
directe, presencial, igual i secret entre tots els membres de l’assemblea, per majoria 
de vots. 

 
Convocatòria d’eleccions 
 
Art.2 
 

1. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la junta directiva de la FCBB s’ha de 
dur a terme mitjançant acord de l’assemblea nacional convocada a l’efecte. 
 

2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes i 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 tres membres titulars i una llista de sis suplents. El nomenament 
dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els membres presents 
de l’assemblea general. 

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

ha de transcorre un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45. 
 
Art. 3 
 
L’acord de convocatòria d’eleccions, el calendari electoral, els membres de la Junta electoral, 
els membres de la Comissió Gestora en el seu cas, així com la composició del cens provisional 
restaran al tauler d’anuncis de la FCBB des de la data que fixi el calendari electoral. Tot això 
sens perjudici de que la convocatòria es notifiqui també a cadascun dels membres de la 
Federació i es publiqui en una publicació diària d’àmbit català.  
 
Junta Electoral 
 
Art. 4 
 

1. La junta electoral estarà integrada per tres membres titulars i una llista àmplia de 
suplents. 

 
2. El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la condició de candidat 

o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, 
amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la de 
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membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix una incompatibilitat o 
concorre en l’efecte alguna circumstància plenament justificada de la impossibilitat 
d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents escollits. 

 
 

Art. 5 
 

1. En el termini fitxat per l’assemblea els membres de la junta electoral prendran 
possessió del seu càrrec i es constituirà formalment. A l’acte de constitució elegiran 
president o presidenta. Actuarà amb veu i sense vot com a secretari o secretària de la 
Junta Electoral el secretari/secretària de la FCBB o  la persona en qui delegui, el qual 
estendrà les actes de les reunions amb el vist i plau del president o presidenta de la 
junta electoral. 

 
2. La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a 

petició de la junta electoral o dels membres de la junta directiva que restin en els seus 
càrrecs o de la comissió gestora, a manca d’això, poden enviar els seus respectius 
representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquest 
representants poden estar presents en les deliberacions de la junta electoral. 
 

3. La junta electoral constituïda mantindrà el seu mandat i funcions fins l’acabament del 
procés electoral. 
 

Art. 6 
 
Si els elegits com a titulars o suplents per a composar la junta electoral es neguen a exercir el 
seu càrrec de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, seran substituïts per 
membres que designi la junta directiva o si s’escau la comissió gestora. 
 
Art. 7 
 
Les funcions de la junta electoral seran les següents: 
 

1. Controlar el procés electoral i l’acte de votació; aixecarà acta una vegada acabada la 
votació i el recompte. 

 
2. Dins el termini corresponent, admetre o refusar les candidatures que s’ajustin a les 

normes establertes i a la seva proclamació quan s’acabi aquest termini. Retornar als 
interessats les candidatures que no siguin correctes. 
 

3. Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin sobre qualsevol tema relacionat 
amb el cens, les llistes electorals i tot el procés electoral. 
 

4. Interpretar les normatives que es relacionin amb les eleccions. 
 

5. Publicar el resultat de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment 
s’estableixin. 
 

6. Aprovar el cens electoral i facilitar una còpia de aquest cens a totes les candidatures 
formalment proclamades que així ho sol·licitin. 
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7. Demanar si ho creu convenient al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya una certificació amb totes les entitats que s’hi troben inscrites. El 
requeriment de la junta electoral ha d’anar acompanyat de la relació d’entitats 
afiliades a la federació. Així mateix el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya ha de comprovar l’estat d’actualització de la junta directiva de cada entitat 
del cens electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la 
representació legal de la entitat. 

 
Art. 8 
 
La junta electoral podrà en exercici de les seves competències, emetre instruccions per a fer 
complir el present Reglament Electoral tot concretant els aspectes materials del procés 
sempre que el procés ho requereixi i/o sigui consultat per algun dels membres de l’assemblea. 
 
Cens electoral 
 
Art. 9 
 

1. Tenen la condició d’electors a les eleccions a la Junta Directiva els membres de ple 
dret, que seran inclosos en el Cens Definitiu proclamat d’acord al calendari electoral i 
que en tot cas hauran de tenir una antiguitat mínima de afiliació a la Federació d’un 
any i com a mínim haver participat en una activitat, prova o competició esportiva 
oficial de la Federació, en la temporada present o la immediatament anterior. 

 
2. Com a norma general, la representació de l’entitat membre recau en seu  president o 

presidenta; 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 així ho acrediti mitjançant instrument notarial.  

 
 
Candidatures 
 
Art. 10 
 
Les candidatures presentades, per tal de ser aprovades, hauran de reunir les condicions 
següents: 
 

1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es 
consideraran vàlides aquelles que comptin amb aval signat per un nombre de 
membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10%  del total dels 
vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista por 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 les votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura 
membres de la junta directiva. 

 
2. S’hi expressarà el nom, l’adreça, el telèfon i l’entitat de cada un dels seus components. 
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Art.11  
 
Els integrants de les candidatures hauran de reunir els requisits següents: 
 

1. Tenir veïnatge administratiu català. 
2. Ser majors d’edat. 
3. Estar en ple ús dels drets civils. 
4. No trobar-se sotmès a cap sanció ferma de inhabilitació dictada per l’òrgan competent. 
5. Ser socis d’un membre afiliat a la FCBB amb una antiguitat mínima de quatre anys. 
6. En el cas del president, no ocupar cap càrrec, o comprometre’s a renunciar-hi si és 

elegit, en qualsevol dels membres de la FCBB. 
 

Art. 12 
 

1. Els membres de la junta directiva que es presentin a reelecció, han de dimitir i cessar 
en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures. 

 
2. Si tots o la majoria de membres del a junta directiva han de dimitir del càrrec perquè 

es presenten a reelecció, cal procedir tal com disposi el Decret 58/2010 en matèria de 
constitució d’una comissió gestora. 
 

3. No poden incorporar-se a la nova junta directiva posteriorment a la seva elecció i 
durant la primera meitat del seu mandat, aquells membres de la junta directiva que no 
dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la junta electoral o els de la 
comissió gestora. 

 
 
Acte de votacions 
 
Art. 13 
 

1. Si s’haguessin presentat i acceptat més d’una candidatura, al lloc, data i hora fixada a 
l’acord de convocatòria es procedirà a l’acte de votacions. En aquest acte només 
podran votar els membres inclosos en el cens electoral definitiu, degudament 
representats per les persones que acreditin la representació legal en les condicions de  
l’article 9 d’aquest Reglament. 

 
2. La Junta Electoral presidirà la votació, mantindrà l’ordre durant la mateixa, realitzarà 

l’escrutini i vetllarà per la puresa del Sufragi.  
 

3. Els  candidats  podran  designar  dos  interventors  per  candidatura, substituïbles entre 
si, per tal de que vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions. La 
designació d’interventor haurà de dur-se a terme davant de la Junta electoral i es 
podrà fer fins que finalitzi el termini per presentar candidatura. 

 
4. Les eleccions seran controlades per la Junta Electoral, a qui se li ha de comunicar 

immediatament qualsevol incidència que es pugui produir en l’àmbit de les seus 
electoral i si s’escau també les supervisen els interventors designats per les 
candidatures i els representants facilitats per la Secretaria General de l’Esport, o per la 
Unió de Federacions, en el cas que s’haguessin sol·licitat. 

 



Rbla. Guipúscoa, 23-25, 5è B 08018 Barcelona Tel. i Fax: 934618908  a/e: gerencia.fcbb@fcbb.cat 

5. La votació es desenvoluparà sense interrupcions durant l’horari que s’hagi fixat al 
calendari electoral,  a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling (Rambla 
Guipúscoa 23-25, 5è B, principal – 08018 Barcelona). Únicament per causa de força 
major no podrà iniciar-se o interrompre’s la votació. En cas de suspensió de la votació 
no es tindran en compte els vots emesos, ni es procedirà al seu escrutini. En tal cas, la 
Junta Electoral procedirà a fixar data immediata per a celebrar de nou la votació. 

 
6. El Dret a votar s’acreditarà per l’efectiva inscripció al Cens Electoral i la demostració de 

la identitat del representant per mitjà de document oficial. 
 

7. Cada elector podrà votar com a màxim a una sola candidatura. 
 

8. Existirà un lloc ocult a la vista del públic amb paperetes, on l’elector pugui introduir el 
seu vot en un sobre abans d’emetre’l. 

 
9. Arribada l’hora en que hagi de finalitzar la votació, el President donarà compte del fet 

en veu alta i no permetrà entrar a ningú més a l’espai electoral. Seguidament 
preguntarà si cap dels electors presents no ha votat encara, i s’admetran els vots que 
aquests emetin. 

 
10. Tancada la votació, s’iniciarà l’escrutini. Al final es confrontarà el número total de 

paperetes amb el de votants anotats. 
 

11. Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials, així com els emesos en sobres que 
continguin més d’una papereta de candidatures diferents. 

 
12. Fet el recompte de vots, es redactarà l’acta de la sessió amb el resultat; especificant el 

número de votants, el total de paperetes emeses, les paperetes no admeses, les 
paperetes en blanc, les paperetes nul·les i els vots obtinguts per cada candidat. L’acta 
serà signada per tots els membres de la Junta  Electoral,  pels  interventors  i  pels  
representants  de  la  Secretaria General de l’Esport i de la Unió de Federacions si els hi 
hagués, que podran sol·licitar una còpia de l’acta. 

 
13. La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada 

guanyadora. En cas d’empat es farà una nova votació entre els empatats el setè dia 
següent, al mateix lloc, hora i condicions. 

 
14. Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra l’acte de 

votacions i els resultats. 
 

15. La Junta Electoral, un cop resolts els dubtes i les reclamacions que s’hagin plantejat 
emetrà l’acta de Proclamació de candidatura guanyadora. Aquesta 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 Federacions Esportives de 
Catalunya. 

 
16. En el supòsit d’un sol candidat, no es farà votació i la Junta Electoral en farà la 

proclamació, donant compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya  i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 

17. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta 
electoral i, si s’escau, els membres de la junta directiva que no hagin cessat, han de 
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constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la federació i 
convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 
 

Reclamacions i recursos 
 

Art. 14 
 

1. L’exercici de la potestat  Jurisdiccional electoral, en relació  amb el procediment 
electoral de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling correspon: 

 
a) A la Junta Electoral de la Federació  
b) Al Tribunal Català de l’Esport 

 
2. Poden ser objecte de reclamació o recurs davant de la Junta Electoral  els següents 

acords i resolucions: 
 

3. Els acords referents a la inclusió o exclusió d’electors i elegibles al Cens Electoral. 
 

4. Les resolucions adoptades durant el procés electoral i en relació amb el mateix per la 
Junta Directiva i per la Junta Electoral, i per la Comissió Gestora en el seu cas. 
 

5. Qualsevol actuació, acord i resolució presa en l’àmbit federatiu en procediments que 
puguin afectar a la composició dels òrgans de govern i representació durant el procés 
electoral. 

 
6. Les  decisions  adoptades  pels  òrgans  electorals  de  la  Federació són recurribles 

davant del Tribunal Català de l’Esport. 
 

7. Les reclamacions i els recursos només podran interposar-se per les persones 
interessades, 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. 

 
8. Les  reclamacions  i  els  recursos  hauran  de  presentar-se  per  escrit degudament 

signat, en el qual s’haurà de fer constar la identificació del reclamant, un domicili per a 
notificacions i si fos possible un correu electrònic o qualsevol altre mitjà que faciliti la 
comunicació. L’escrit precisarà l’acord o resolució impugnada, els fonaments en els 
quals es basi la impugnació i la pretensió que es dedueixi contra el dit acord o 
resolució. 

 
9. 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. 

 
10. Les resolucions dictades per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling i  pel  Tribunal  Català  de  l’Esport,  com  a  conseqüència  de  les reclamacions 
i els recursos interposats davant dels dits òrgans, seran publicats als taulells d’anuncis 
habituals de la Federació, sens perjudici de la corresponent notificació als interessats i 
la seva publicació al web de la Federació. 
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Disposicions finals 
 
Primera. 
 
En tot allò no previst en aquest Reglament Electoral la junta electoral resoldrà aplicant els 
Estatuts de la FCBB sempre que no contradiguin el Decret 58/2010, de 4 de maig de les 
entitats esportives de Catalunya i en el seu defecte el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 
pel qual s’aprova el text Únic de la Llei de l’Esport  o subsidiàriament les disposicions de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques i resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
Segona.  
 
El Present reglament té vigència des del moment de la seva aprovació per l’Assemblea General 
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling en sessió extraordinària convocada a l’efecte el 
dia 19 de maig  de 2027, i fins el termini del procés electoral  a  membres de la Junta Directiva. 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


