INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS ELECTORAL D’UN CLUB ESPORTIU
El règim i el procés electoral es regulen en els articles del 47 al 66 del Decret
147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament
dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOCAIB núm. 151, de 6 de desembre).
De manera resumida, aquí s’exposen les diferents passes que cal seguir per dur a
terme correctament un procediment electoral:
a) Acord de la Junta Directiva (o de l’Assemblea General), amb l’ordre del dia
següent:
1. Aprovació del calendari electoral, amb la convocatòria i l’ordre del dia de
l’Assemblea General Extraordinària en la qual es faran les eleccions —el
termini mínim entre la data de convocatòria i la realització de l’elecció és
d’un mes.
2. Designació de la Comissió Electoral1.
b) Acord de l’Assemblea General Extraordinària, amb l’ordre del dia següent:
1. Constitució de la Mesa Electoral2.
2. Votació de les candidatures3.
3. Lectura i aprovació de l’acta, signada pels membres de la Mesa Electoral.
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La Comissió Electoral és l’òrgan nomenat per la Junta Directiva, un cop aprovat el calendari electoral, formada
per almenys tres membres, que té com a finalitat impulsar, coordinar i dirigir totes les activitats relacionades amb
les funcions de l’Assemblea. Com a funcions principals té les següents: aprovar el cens d’electors, proclamar i
publicar les candidatures presentades, conèixer les impugnacions i resoldre sobre aquestes i sobre les reclamacions
i peticions que es presentin relatives al procés electoral. Per a més informació sobre la Comissió Electoral, vegeu-ne
els articles del 53 al 57 del Decret 147/1997.
La Mesa Electoral està formada, com a mínim, per tres membres, i l’elegeix la mateixa Assemblea, a proposta de
la Comissió Electoral. La Mesa Electoral dirigeix, impulsa, ordena i modera els debats en l’Assemblea General.
L’acta de l’Assemblea General Extraordinària ha d’anar signada pels membres de la Mesa Electoral.
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La votació s’ha de fer d’acord amb el sistema de llistes que els estatuts del club esportiu estableixen:
a) Si en els estatuts s’ha optat pel procediment de llista tancada, s’han d’elegir en una llista el president, el
vicepresident o els vicepresidents, amb indicació del nombre si n’hi ha més d’un, el secretari, el tresorer,
el vocal o els vocals i, com a mínim, tres suplents.
b) Si en els estatuts s’ha optat pel procediment de llistes obertes, cada càrrec de la Junta Directiva s’ha
d’elegir per separat. Si hi ha més d’un vicepresident, per determinar-ne l’ordre, l’elecció dels
vicepresidents s’ha de fer en conjunt, i cada membre de l’Assemblea pot elegir tants candidats com
nombre de vicepresidències hi ha. Poden ser vicepresidents els candidats que hagin rebut més vots.
Aquest procediment regeix també per als vocals. Per ser elegits és necessària la majoria simple.
En cas d’empat, s’ha de fer una altra votació entre els empatats, i, si continua l’empat, en resultarà elegit
el de més antiguitat en el club. En cas que es presenti un sol candidat per a un càrrec, no és necessària la
votació.

