NORMES INTERNES PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL
LOCAL DE L'ESPORT VILA-REAL
1. Designació membres
1.1.Els vocals representatius dels col·lectius que a continuació s'indiquen seran
triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret per i entre els components
de cada estament que figuren en el cens electoral:

a.
b.
c.
d.

Dos representants dels socis del Servei Municipal d’Esports
Dos representants dels participants en activitats esportives municipals
Dos representants dels equips de les lligues locals municipals.
Tres representants dels clubs esportius d’esport col·lectiu inscrits al
registre del SME
e. Tres representants dels clubs esportius d’esport individual inscrits al
registre del SME
f. Dos representants de les empreses de serveis esportius de la ciutat

1.2. Els vocals representatius dels col·lectius que a continuació s'indiquen seran
designats directament pels mencionats col·lectius i pel procediment que cada un
d'ells estime convenient:

a. Un representant de cada partit polític amb representació a
l’Ajuntament de Vila-real
b. Dos representants del Comitè d’Assessorament de l’Esport Escolar
c. Dos representants de les AMPES dels centres educatius de Vila-real.
d. Dos representants de les associacions de veïns de la ciutat.
Una vegada triat el representant que ha de formar part del Consell Local d'Esports
hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament de Vila-real, el mateix dia fixat per a
realitzar la votació a vocals del Consell Local d'Esports per part dels col·lectius
indicats en l'apartat anterior, de conformitat amb el calendari electoral aprovat pel
ple de la Corporació.
Article 2. Cens electoral.
2.1. El cens de les eleccions al Consell Local d'Esports conté, en relació als vocals
que seran triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, la relació de tots
els que tenen la condició d'electors i està integrat per:
-Socis SME: Es prendrà com a referència l'últim llistat de socis esportius del
SME majors de 18 anys.
- Participants activitats esportives municipals: Es prendrà com a referència
l'últim llistat de participants en les activitats esportives municipals del SME
majors de 18 anys.
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- Equips lligues locals municipals: Es prendrà com a referència l'últim llistat
d’inscrits a les lligues locals municipals majors de 18 anys.
- Clubs esportius d’esport col·lectiu i individual: Es prendrà com a referència
el llistat de clubs inscrits al registre del SME.
2.2. El cens electoral del Consell Local d'Esports s'ordenarà separant als electors
per estaments.
2.3. En els censos d'estaments de persones físiques figura el nom i cognoms i DNI
de l'elector.
2.4. En els censos d'estaments d’entitats figura el nom de l'entitat.
2.5. Els censos s'exposaran en el SME.
2.6. Les reclamacions sobre el cens electoral hauran de presentar-se per instància
en el registre d’entrada de l’Ajuntament durant els dies.
3. Requisits per a ser elector.
L'exercici del dret a vot és personal i indelegable, només podran ser electores que
figuren en el cens electoral.
En el cas d’entitats, serà electora una persona designada per la junta directiva de
cada entitat i hauran de presentar la seua designació per escrit, que quedarà en
poder de la junta electoral.
4. Requisits per a ser elegible
4.1. Podran ser candidats a components del Consell Local d'Esports les entitats o
les persones, que pertanyen als cens electorals corresponents i que presenten
candidatura conforme al que disposa l'article 5 d'aquestes normes.
4.2. En el cas que algun candidat reunira els requisits per a votar o per a
presentar-se com a tal per dos estaments diferents, només podrà presentar la seua
candidatura per un d'ells.
5. Presentació i proclamació de candidatures.
5.1.La presentació de la corresponent candidatura es realitzarà al registre
d’entrada de l’Ajuntament mitjançant escrit que es facilitarà a la web de
l’Ajuntament, apartat d’esports. dins del termini previst a aquest efecte.
5.2. La Junta Electoral del CLE verificarà el compliment dels requisits exigits i
procedirà a la publicació de les llistes de candidats elegibles en els terminis
previstos. I, en el seu cas, dels exclosos,

03/04/2014

5.3. Contra les llistes provisionals de candidats elegibles podran presentar-se
reclamacions per escrit amb instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament en
termini establert.
6. Calendari.

Exposició cens electoral a les piscines cobertes municipals
Reclamacions al cens.
Presentació de candidatures i resolució reclamacions al cens.
Reclamacions a les candidatures
Resolució reclamació candidatures.
Llistes definitives candidats
Eleccions
Reclamacions contra les llistes provisionals de candidats electes.
Resolució reclamacions i publicació llistes definitives
7. La Junta Electoral.
7.1. La Junta Electoral estarà integrada per tres titulars i tres suplents, tots ells
funcionaris del SME, anomenats a proposta de la regidora d’esports.
7.2. La Junta Electoral del CLE, tindrà com a funcions conèixer i resoldre les
reclamacions i incidències que es produïsquen durant el procés electoral i
especialment sobre:
a. El cens electoral.
b. Presentació i proclamació de candidats.
c. Proposar al plenari de l’Ajuntament la proclamació dels components
del Consell Local d'Esports.
d. Homologar paperetes de vot.
e. Constituir la mesa electoral, el component de major edat serà
designat com a president i el més jove com a secretari, sent l’altre,
vocal. La mesa electoral tindrà com a competències:
Comprovar la identitat dels votants.
Arreplegar la papereta de vot i dipositar-la en l'urna tancada i
preparada a aquest efecte.
Procedir al recompte de vots.
Alçar acta dels vots emesos, resultats, etc., així com de les
incidències i reclamacions, si n'hi haguera, fent constar el
nombre de vots obtinguts per cada candidat.
Així com la decisió de qualssevol altres qüestions que afecten directament la
celebració d'eleccions i als seus resultats.
7.3. La Junta Electoral haurà de conservar tota la documentació relativa al procés
electoral fins a la finalització total del mateix.
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8. Votacions.
8.1. Haurà d'existir una urna diferent per a cada un dels estaments elegibles.
8.2. S’iniciarà la votació a l'hora fixada per a l'inici de la mateixa i continuarà sense
interrupcions fins a l'hora de finalització en el calendari electoral. La taula haurà de
comptar en tot moment amb almenys la presència de dos els seus components.
8.3. El secretari procedirà a comprovar la identitat dels votants per mitjà de
l'exhibició del document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir que
aparega la fotografia de l'elector.
En el cas d’entitats, sols hi ha un vot per entitat i es comprova la identitat de la
persona designada per la junta directiva presentant l’escrit de la seua designació i
el seu document nacional d’identitat, passaport o permís de conduir que aparega la
fotografia.
La mesa electoral acceptarà documents caducats si permeten acreditar la identitat
del votant.
Un component de la mesa comprovarà per l'examen del cens electoral el dret a
votar de l'elector, anotant, en una llista numerada, el nom i cognoms dels votants
per l'orde en què emeten el seu vot.
9. Escrutini en les meses electorals.
9.1. Acabada la votació, començarà tot seguit l'escrutini.
9.2. L'escrutini és públic i no se suspendrà excepte causa de força major. El
president de la mesa electoral ordenarà l'expulsió del local de les persones que
pertorben o entorpisquen el desenvolupament de les votacions.
És nul el vot emès en sobre o papereta diferent del model oficial o homologat
d'acord amb l'article 14 d’aquest reglament, així com l'emés en papereta sense
sobre o en sobre que continga més d'una papereta amb diferents votacions..
Es considera en blanc, però vàlid, el sobre que no continga papereta, o si no conté
indicació a favor de cap dels candidats.
10. Documentació electoral.
10.1. En les eleccions a membres del Consell Local d'Esports s'utilitzaran
paperetes i sobres d'acord amb el model que determine el SME.
10.2. Les paperetes hauran de contindre el nom de l'estament corresponent, així
com els espais suficients que permeten a l'elector votar, com a màxim, a tants
candidats del seu respectiu estament com corresponguen triar en el seu estament.
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11. Sistema de votacions.
11.1. Cada elector podrà votar com a màxim a tants candidats del seu respectiu
estament com a vocals d'eixe mateix estament formen part del Consell.
11.2. Seran triats components del Consell Local d'Esports els candidats que
obtinguen major quantitat de vots fins a cobrir el nombre total de representants
elegibles.
12. Resultats de les votacions.
En cas d'empat a vots entre dos o més candidats, la Junta Electoral del CLE
resoldrà entre ells per majoria d’edat.
La Junta Electoral del CLE farà publica la llista definitiva dels candidats electes per
a composar el Consell Local de l’Esport.
En el cas d’entitats, aquestes designaran a la persona que els representarà en el
CLE, donant per escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament fins al dia assenyalat
en el calendari electoral. La persona representant de l’entitat en el CLE sols es
podrà modificar presentant escrit en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilareal.
13. Vacants en el Consell Local d'Esports.
13.1. Els candidats que no hagueren resultat triats components del Consell Local
d'Esports seran considerats, per orde de nombre de vots, suplents per a cobrir
eventuals baixes en el seu estament.
13.2. La Junta Electoral del CLE elaborarà la relació de suplents que s'ordenarà
segons el nombre de vots obtinguts per cada un d'ells.
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