NORMATIVA ELECTORAL – CONSELL DE L’ESPORT

Introducció:
La present Normativa Electoral va ser elaborada per la Comissió de treball creada en el si del
Consell Municipal de l’Esport a l’inici de la legislatura 1999-2003. El document té com a objectiu
la regulació del procés d’elecció dels membres de l’ esmentat organisme, preveient-ne la
constitució, renovació de vacants i substitució dels membres cessants, i garantint l’equilibri i el
consens en relació amb la representativitat de la seva composició.
Aquest text, convenientment debatut i aprovat pel Plenari del Consell, va ser aprovat per
l’Ajuntament Ple.
La participació de les entitats esportives, juntament amb els representants dels grups
municipals, està orientada a vertebrar les propostes que, en matèria d’esport, siguin objecte de
debat a la nostra ciutat. Des d’aquest punt de vista resulta vital l’equilibri participatiu, per tal que
totes aquelles entitats i grups, al marge del seu volum, puguin veure garantitzada l’oportunitat
de fer arribar la seva veu i les seves inquietuds a aquest òrgan consultiu.
ARTICLE 1:
De la composició del Consell Municipal de l’Esport de Granollers
1.1 L’article 3.7 dels Estatuts fixa el nombre de membres del CME en 15 vocals, als quals
s’afegirà un representant de cada grup municipal.
1.2 La composició del Consell queda establerta de la següent manera :
President/a : l’Alcalde/essa de la Corporació.
Sotspresident/a : el / la Regidor / a d’Esports.
Corporació Municipal : 1 representant de cada grup municipal integrant de la corporació.
Sector entitats i clubs :
a. 5 representants d’entitats d’esports majoritaris, 1 per modalitat (handbol, bàsquet, futbol,
natació, atletisme)
b. 3 representants d’entitats d’altres modalitats esportives, 1 per modalitat i diferents a les de
l’apartat a).
Altres institucions :
c) Servei d’Esports : el / la cap del Servei d’Esports.

d) Centres educatius : 1 mestre/a dels centres d’Educació Infantil i Primària de la ciutat; 1
professor/a dels centres d’Ensenyament Secundari de la ciutat; 1 membre de l’AMPA dels
centres d’Educació Infantil i Primària; 1 membre de l’AMPA dels centres d’Ensenyament
Secundari.

ARTICLE 2:
De l’elecció dels representants al CME.
2.1. Els membres del Consell Municipal de l’Esport seran elegits d’acord amb el següent
procediment :
Corporació municipal : els membres seran nomenats per l’Alcalde/essa a proposta dels
diferents grups municipals.
Sector entitats i clubs : els membres dels col·lectius a) i b) (entitats d’esports), seran proposats
pels clubs i nomenats per l’alcalde /essa. En el cas del sector a), quan hi hagi un únic club per
modalitat, el representant serà designat directament. En el cas d’haver-hi dos o més clubs,
s’efectuarà votació entre ells. En el cas del sector b), caldrà efectuar l’elecció entre els
representants proposats.
Altres institucions :
El/la cap del Servei d’Esports serà designat coincidint amb la vigència del càrrec
(legislatura).Els representants dels centres educatius seran proposats pels propis centres,
efectuant-se la corresponent elecció entre els membres proposats del sector, i posteriorment
nomenats per l’alcalde /essa.
2.2. Els membres del Consell Municipal de l’Esport es renovaran coincidint amb el
canvi de corporació.
2.3. Si un membre del CME deixa de formar part del sector que representa, cessarà de manera
automàtica en la seva condició de membre del Consell, i es cobrirà la vacant d’acord amb allò
que preveu l’apartat 3.8.

ARTICLE 3:
Del procediment electoral.
3.1. Un cop iniciat cada mandat corporatiu, seran nomenats els membres de representació
municipal i aquells altres designats directament pel seu corresponent sector.En el cas dels

sectors representants d’entitats d’esports i representants de centres educatius, caldrà efectuar
un procés electoral.
3.2. A l’efecte de l’assenyalat en el punt 3.1., es constituirà la Mesa Electoral, la qual
esdevindrà el garant de tot el procés. La Mesa estarà constituïda per 3 membres designats
entre els representants de l’anterior mandat. En cas de presentar-se més de tres candidats, es
procedirà a la corresponent votació. En cas de no presentar-se candidats, constituiran la Mesa
el membre de menor i el de major edat, i el / la cap del Servei d’Esports.
3.3. Seran funcions de la Mesa Electoral :
- Elaboració del calendari del procés.
- Recepció i publicació de les candidatures, en el cas dels sectors de designació directa.
- Confecció i aprovació dels censos electorals, en el cas de les entitats d’esports no majoritaris
i de centres educatius.
- Publicació dels censos.
- Resolució de dubtes i reclamacions.
- Presidència de l’acte electoral, escrutini de la votació i aprovació de l’acta i dels resultats de
l’escrutini.
- Proclamació dels candidats electes.
3.4. El procés electoral s’iniciarà amb la tramesa de la Normativa i documentació annexa a
cada sector participant.
3.5. Podran ser candidats tots els representants dels clubs esportius de la ciutat, els mestres i
professors dels centres educatius de Granollers, els membres d’AMPA dels centres educatius
de Granollers i els regidors de la Corporació, o bé, en aquest darrer cas, les persones
designades en el seu nom.
3.6. La votació serà directa, personal i secreta, i els electors hauran d’acreditar-se mitjançant
DNI, passaport, carnet de conduir i certificat del centre o de l’entitat.
A la papereta dels representants d’entitats d’esports d’altres modalitats, figuraran tots els
candidats, podent ésser votats tants com nombre de representants a escollir ( 3 ). A la
papereta dels representants de centres educatius -separades per centres de Primària i de
Secundària- figuraran igualment tots els candidats, amb 1 únic representant a escollir, tant de
docents com de membres d’AMPA.
Serà considerada nul·la tota papereta que inclogui un nombre de vots superior a l’establert en
cada cas, o bé vots referits a persones no candidates.
3.7. En el procediment d’escrutini :
- Si es produeix l’empat entre candidats, es resoldrà per sorteig.
- Els candidats no elegits quedaran numerats de més a menys vots per a la llista de suplència.
Aquests candidats cobriran automàticament les baixes produïdes en el seu sector.

3.8. Els membres del Consell Municipal de l’Esport poden causar vacant :
- Per renúncia de l’interessat.
- Per proposta de nou nomenament, per part del mateix sector que l’havia designat, en cas de
pèrdua de la condició que li va permetre ser elegit.
- Per haver deixat de formar part del sector que representa.
- Les vacants seran comunicades a la Secretària del Consell, per escrit.
3.9. En cas de produir-se vacants per algun dels anteriors supòsits, es procedirà a la
substitució d’acord amb el següent procediment :
- Membres de la Corporació : el grup corresponent en designarà un nou representant.
- Membres de clubs d’esports majoritaris : el club en designarà un nou representant.
- Membres de clubs d’esports d’altres modalitats : el club en designarà un nou representant.
En cas de no haver candidat, la vacant es cobrirà amb el candidat immediatament posterior en
nombre de vots en el darrer procés electoral.
- Membres de centres educatius : els centres designaran un nou representant. En cas de no
presentar-se’n cap, la vacant es cobrirà amb el candidat immediatament posterior en nombre
de vots en el darrer procés electoral.

ARTICLE 4:
De la constitució del Consell.
4.1. El Consell quedarà constituït un cop finalitzat el procés d’elecció i renovació.

