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1. Legislació aplicable      
2. Caràcter del sufragi      
3. Mandat      

4. Terminis i horaris      
5. Seu electoral      
6. Difusió del procés electoral. Comunicacions      

7. Acreditació personal  
 

 
 

Article 1er ‐ Legislació aplicable  
 
1.1. Les eleccions a membres de la Junta Directiva de la Entitat Esportiva Junior FC, es regirà per 
les presents Normes del Procediment Electoral, i pel que determini la Junta Electoral, tot això dins 
del marc legal dels Estatuts del Club, del Text refós de la llei de l’Esport de Catalunya  aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol; del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 
esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig i del Reglament General i 
els Estatuts de la Federació Catalana escollida i informada de l’inici del procés electoral  per la 
Junta sortint, o en el seu cas, per la Junta Electoral, i d’acord amb les altres disposicions legals 
aplicables. 
 

Article 2on ‐ Caràcter del sufragi  
 
2.1. L'elecció de les persones membres de la Junta Directiva s’ha de fer mitjançant sufragi lliure, 
directe, igual i secret pels socis ordinaris amb les condicions que després es diran, per majoria de 
vots i prèvia presentació i acceptació de candidatures tancades.  
 
2. 2. Els socis ordinaris podran ser electors sempre que compleixin les condicions següents: ser 
majors d’edat, estar al corrent de pagament de les seves quotes i no tenir suspesa la condició de 
soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures. 
 
2. 3. No s'admetran els vots per correu ni els vots per delegació 
 

Article 3er ‐ Mandat  
 
3.1. Tots els càrrecs tindran una durada de quatre anys i són reelegibles sense cap tipus de 
limitació.  
 
3.2. El mandat finalitzarà el dia abans del compliment dels quatre anys prenent com a data inicial 
la seva proclamació per part de la junta electoral o, en cas de recurs, de la data de proclamació 
per part de la Federació Catalana informada de l’inici del procés electoral  per la Junta sortint, o en 
el seu cas, per la Junta Electoral, segons correspongui.    
 
Article 4è  Calendari, terminis i horaris  
 
4.1. El Calendari Electoral segons l’establert en l’art. 10 i ss., dels Estatuts Socials del Club, 
estableix que les eleccions s’hauran de convocar i celebrar dins dels darrers 6 mesos de vigència 
del mandat. 
 
4. 2. Si no s’assenyala el contrari en aquest reglament, quan els terminis s’assenyalen per dies a 
comptar d’un determinat, restarà aquest exclòs del còmput, el qual haurà de començar el dia 
següent. A aquests efectes, es consideraran inhàbils els diumenges i festius estatals, autonòmics i 
locals de la ciutat on es portin a terme les eleccions.  
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4.3. Si els terminis fossin fixats per mesos o anys, es computaran de data a data i en el seu 
còmput no s’exclouran els dies inhàbils o festius.  
 

4.4. Els terminis ‐ en general‐ finalitzaran a les 20 hores del dia del seu venciment. No obstant, si 
en el calendari electoral figures un altre hora de termini serà aquest últim el vàlid.     
 

Article 5è ‐ Seu electoral.  
 
5.1. La seu del procés electoral s’ubicarà a la que ho és del Junior FC, Passatge de Sant Mamet 
3-5, Sant Cugat del Vallès, o, eventualment, en el lloc que designi la Junta Directiva o comissió 
gestora de la mateixa.    
 

Article 6è ‐ Difusió del procés electoral. Comunicacions  
 
6.1. Les convocatòries de les eleccions s'ha de fer mitjançant anunci en un diari d’àmplia difusió a 
la localitat o bé per tramesa directa als socis per carta o per correu electrònic (amb confirmació de 
rebut), i en tot cas s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. S’adjunta com a model 
l’ANNEX III. 

 

Article 7è ‐ Acreditació personal  
 
7.1. Els membres de la Junta Electoral, de les candidatures i els socis que vulguin exercir el seu 
dret a vot s’hauran d’acreditar mitjançant el seu DNI, passaport o carnet de conduir.  
 
 

CAPÍTOL II   De la Junta Electoral 
 
8. Composició i funcions      
9. Requisits per a ser membre de la junta electoral  
10. Procediment d’elecció  

11. Constitució de la Junta Electoral  
12. Elecció del president i del secretari de la Junta Electoral  
13. Funcionament intern de la Junta Electoral  

 

 

Article 8è ‐ Composició i funcions  
 
8.1. La Junta Electoral estarà formada per tres membres titulars i tres de suplents.  
 
8.2. La Junta Electoral, complint amb els mandats de la convocatòria, vetllaran pel rigorós 
compliment del procés Electoral i té les següents funcions:  
 
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens o les llistes 
electorals  
 
b) Aprovar el cens electoral definitiu.  
 
c) Vetllar pel compliment del calendari aprovat a la Junta Directiva sortint en base al document 
l’ANNEX II. 
 
d) L'admissió o el refús de les candidatures i la seva proclamació.  
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e) Facilitar el cens electoral o totes les candidatures proclamades que així ho sol·licitin.  
 
f) En cas de que la Junta sortint no ho hagi fet, elecció d’una Federació Catalana dintre del ventall 
de les modalitats esportives que es practiquin al Club i en la que es participi activament en 
competicions oficials per constituir-se com a segona instancia davant d’eventuals reclamacions a 
les decisions preses per la Junta Electoral. 
 
g) Comunicació durant els 5 dies següents a la Federació Catalana escollida de l’inici del procés 
electoral.  
 
h) Decidir, a instància de qualsevol soci o persona candidata, o per iniciativa pròpia, sobre 
qualsevol incident que sorgeixi del procés electoral i que pugui 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, que han de ser presents en tot el procés electoral. 
  
i) Publicar el resultat de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment s'estableixin.  
 
j) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o persones candidates 
en qualsevol fase del procés electoral.  
 

Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer‐se en un termini màxim de tres dies 
hàbils després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació; i la resolució de la Junta, que serà 
immediatament executiva, s'ha de dictar dins els tres dies hàbils següents. .  
 

Article 9 ‐ Requisits per a  ser membre de la Junta Electoral  
 
9.1  El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatible amb la condició de candidat o 
candidata o de familiar de candidat o candidata, tant per afinitat com per consanguinitat fins al 
tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix aquesta 
incompatibilitat o concorre en la persona electa alguna circumstància que la impossibiliti d'exercir 
el càrrec, ha de ser substituïda per les persones suplents elegides. 
 
9.2 Si les persones elegides com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral es 
neguessin a prendre possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui constituir 
aquest òrgan electoral, han de ser substituïdes per membres que designi a tal efecte la Comissió 
de Patrimoni o, en el seu cas, la Comissió Gestora.  
 
9.3 Les tres persones components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i 

constituir‐la formalment en el termini de 10 dies des de l’acord de la Convocatòria de Eleccions.  
 
En l'acte de constitució han d'elegir el president o presidenta i secretari o secretària, que aixecarà 
acta de totes les reunions i dels acords que prengui la Junta Electoral, amb el vistiplau del 
president o presidenta.  
  
A totes les reunions de la Junta Electoral podran assistir, en el seu cas, amb veu però sense vot, 
un o una representat designat per la Federació Catalana de Hockey. La Junta Electoral així 
constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a l'acabament del procés electoral.  
 

Article 10 ‐ Procediment d’elecció 
 
10.1. Els  membres de la Junta Electoral seran escollits per sorteig entre tots els socis que 
compleixin tots els socis numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el 
moment de la convocatòria.  
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10. 2. El sorteig se celebrarà durant els 7 dies següents a la convocatòria electoral, i estarà 
supervisat per dos expresidents del club, i actuant com a secretari el secretari de la Junta 
Directiva sortint. 
 

Article 11 ‐ Constitució de la Junta Electoral.  
 
11.1. La junta electoral es constituirà durant els 10 dies següents a la convocatòria electoral i 
romandrà en actiu fins que finalitzi el procés electoral. La Junta Electoral actuarà a la seu del 
procés electoral, Passatge de Sant Mamet 3-5, Sant Cugat del Vallès, o, eventualment, en el lloc 
que designi la Junta Directiva o comissió gestora de la mateixa. 
 
Article 12 ‐ Elecció del president i del secretari de la Junta Electoral.  
 
12.1. En el moment de constituir‐se la Junta Electoral, els seus membres escolliran un president, i 
un secretari, i establiran el criteri per a  la substitució en cas d’absència d’algun dels seus 
membres.  
 
12.2. Si els elegits com a titulars o suplents per composar la Junta Electoral es neguen a prendre 
possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, 
han de ser substituïts pels membres que designi la junta directiva o, si s'escau, la comissió 
gestora sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar.  
 

Article 13 ‐ Funcionament intern de la Junta Electoral  
 
13.1. La Junta Electoral serà convocada pel seu president, ja sigui per pròpia iniciativa o a petició 
de dos dels seus membres, i es considerarà vàlidament constituïda amb l’assistència de dos dels 
seus membres amb dret a vot, sempre i quan un dels dos sigui el president. Serà necessària la 
presència del secretari per tal d’aixecar l’acta. De cadascuna de les seves reunions haurà 

d’aixecar‐se acta, la qual signaran tots els seus components presents.  
 
13.2. Els acords de la Junta Electoral es portaran a terme, per votació d’entre els seus membres 
amb dret a vot, per majoria dels assistents. En cas d’empat, el vot del president tindrà caràc ter 
diriment. Els acords de la Junta Electoral seran executius immediatament, malgrat que seguin 
recorreguts o impugnats per les parts.  
 
13.3. Els acords de la Junta Electoral es notificaran immediatament de la seva adopció mitjançant 
correu electrònic que deixi constància de la seva recepció, sense perjudici que, amb posterioritat, 
es trameti el text íntegre i en original. La Junta Electoral es dissoldrà un cop hagi finalitzat 
totalment el procés electoral, incloses les resolucions d’eventuals reclamacions o de recursos 
interposats.  
 

13.4 Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer‐se en un termini màxim de tres 
dies hàbils després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació; i la resolució de la junta, que 
serà immediatament executiva, s'ha de dictar dins els tres dies hàbils següents.  
 
Les reclamacions hauran de presentar-se per escrit al domicili d'aquesta Junta, amb expressa 
indicació de l'impugnant, les seves circumstàncies personals, la legitimació amb la que actua, els 
motius i raons de la impugnació i la petició expressa. 
 
Hi hauran de portar signatura i rúbrica de l’impugnant. 
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13.5.‐ Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar‐se recurs davant la Federació 
Catalana de Hockey, en el termini dels tres dies hàbils següents a la seva notificació. Contra la 
resolució de la Federació Catalana de Hockey pot interposar-se recurs davant del Tribunal Català 
de l’Esport. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa. 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL III   De la Junta Electora 
 

14. Composició junta directiva  
15. Convocatòria  
16. Sistema d’elecció  

17. Candidatures. Requisits i procediments  
18. Procediment. Acte de votacions  
19. Publicació i proclamació dels resultats      

 

 

Article 14è ‐ Composició de la Junta Directiva  
 
14.1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i 
executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament. 
 
 
14.2. La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a tres persones, un 
dels quals serà el president, un altre el secretari i un tercer el tresorer.  
 
1) El President o Presidenta té la representació legal de l’entitat i en presideix els òrgans. 
2) El Tresorer o Tresorera és la persona dipositària de l’entitat, li correspon signar els rebuts, 

autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les 
competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o secretària de 
l’entitat. 

3) El Secretari o Secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els 
documents que afectin la marxa administrativa de l’entitat i de portar el llibre de registre de 
socis i sòcies i el llibre d’actes. 

 
També formaran part de la Junta Directiva, tants vicepresidents i vocals com es cregui oportú que 
hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la 
condició de soci al moment de la convocatòria. 
 
Segons el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya ni el President, ni 
el Tresorer ni el Secretari no poden ocupar més d’un càrrec a la Candidatura. 
 

Article 15è ‐ Convocatòria d’eleccions    
 
15.1. La convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de la Junta Directiva del Junior FC s’ha de dur a 
terme mitjançant acord de la pròpia Junta Directiva.  
 
15.2. A l'acord de convocatòria d'eleccions s’han d'incloure, com a mínim, els punts següents: 
 

a) Fixació de la data de la realització de l'acte electoral i el calendari electoral.  
b) Termini per a la constitució de la junta electoral elegida. 
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c) Elecció d’una Federació Catalana dintre del ventall de les modalitats esportives que es 
practiquin al Club i en la que es participi activament en competicions oficials per constituir-
se com a segona instancia davant d’eventuals reclamacions a les decisions preses per la 
Junta Electoral. 

d) Comunicació durant els 13 dies següents a la Federació Catalana escollida de l’inici del 
procés electoral.  

e) Reglament o normatives electorals. 
 
15.3. Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració ha 
de transcórrer un mínim de trenta dies naturals i un màxim de seixanta.  
 
 

Article 16è ‐ Sistema d’elecció  
 
16.1. El Junior FC realitzarà les seves eleccions a membres de la Junta Directiva a través del 
sistema de candidatures tancades.  
 

Article 17è ‐ Candidatures. Requisits i procediments Requisits  
 

17.1. Les persones que vulguin presentar‐se a membre de Junta Directiva hauran de formar part 
d’una candidatura tancada.  
 
17.2. A la candidatura ha de figurar el nom dels membres, encapçalats pel candidat a president, el 
qual pot distribuir a la pròpia llista els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura.    
 
17.3. Per a poder ser candidat a president o membre de la junta directiva és necessari complir els 
requisits següents: [IMPORTANT: s’ha d’estar al corrent de pagament] 
 

a) Ser soci del Junior FC i no tenir suspesa la condició ni en el moment de la convocatòria ni 
en el temps de presentació de les candidatures. 

b) Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils. 
c) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.   

 

17.4. A cada candidatura tancada s’haurà d’adjuntar‐hi fotocòpia del DNI de cadascun dels seus 
membres. A més hi haurà de constar:    
 

a) El nom i cognoms dels candidats.  
b) La signatura original de tots ells, conforme accepten expressament formar part de la 

candidatura.  
c) El càrrec de president encapçalarà la candidatura, i discrecionalment, la distribució dels 

diferents càrrecs entre els membres de la candidatura.  
 
17.5. La presentació de candidatures haurà de fer‐se en un termini comprès entre la constitució de 
la Junta Electoral i els deu dies següents, mitjançant escrit dirigit al o a la presidenta de la Junta 
Electoral i adreçat al domicili de la Junta Electoral, en el qual constarà la llista de totes les 
persones candidates, encapçalada pel qui es presenti com a president o presidenta i signada per 
totes elles en prova de conformitat.    
 
Les candidatures hauran de reflectir en la mesura del possible una presència equilibrada de dones 
i homes.  
 
17.6. Cap candidat podrà formar part de més d’una candidatura.    
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17.7. Quan el president o altres membres de la Junta Directiva o de la Comissió Gestora es 

presentin a la reelecció, hauran de dimitir i cessar del seu càrrec abans d’iniciar‐se el termini de 
presentació de candidatures.  
 
17.8. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva dimiteixin per a 
presentar‐se com a candidats a les eleccions, la Junta Electoral, amb els membres suplents, els 
membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l'únic 
objectiu d’administrar el club i convocar i fer noves eleccions en el termini màxim de tres mesos. 
 

17.9. Les candidatures, hauran de presentar‐se a la Junta Electoral, en els terminis que 
s’assenyalen en el calendari electoral.  
 
17.10. La junta electoral disposarà del termini que fixi el calendari electoral per tal de resoldre 
l’admissió o rebuig de candidatures, segons el que disposen els punts anteriors.  
 
17.11. L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als interessats. També 
es publicarà immediatament al tauler d’anuncis del Junior FC.  
 
17.12. A les candidatures no acceptades caldrà justificar els motius que ho hagin determinat. En 
cap cas els recursos que es presentin podran suspendre el procés electoral.  
 
17.13. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, no es caldrà fer l'acte de la 
votació i la Junta Electoral en donarà compte a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat 
de Catalunya així com a la Federació Catalana informada de l’inici del procés electoral  per la 
Junta sortint, o en el seu cas, per la Junta Electoral, i a les Federacions Esportives de les diferents 
modalitats esportives a les que està adscrita el Junior FC.  
 

Article 18è.‐  Procediment. Acte de votacions Procediment  
 
18.1. El dia fixat en el corresponent calendari electoral se celebrarà l’acte de votacions; l’horari 
destinat a la votació serà, com a mínim, des de les 10h a les 19h del dia fixat.    
 
18.2. L’acte serà presidit pels membres presents de la Junta Electoral, i si s’escau, els interventors 
designats per les candidatures.    
 
Les candidatures tenen la possibilitat de presentar interventors fins a les 24h anteriors al moment 
de la votació, amb una carta adreçada a la Junta Electoral identificant el nom de l’interventor, la 
seva condició de soci, i la candidatura per la qual serà interventor. 
 
 
18.3. La mesa electoral estarà presidida pel president de la Junta Electoral el qual tindrà tots els 
drets que corresponen al càrrec.  
 
Votacions  
 
18.4. El votant lliurarà la seva papereta al president de la mesa, el qual la introduirà a l’urna, una 
vegada hagi comprovat la identitat del votant i la seva inclusió en el cens.    
 

18.5 Finalitzada la votació dels presents, faran el mateix els membres de la mesa amb dret a fer‐ 
ho, corresponent en primer lloc al secretari  i, en últim, al president.  
 
Escrutini  
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18.6. Finalitzat l’acte de la votació no es permetrà cap exercici de vot i es donarà inici a l’escrutini i 
el recompte de vots.  
 
18.7. La candidatura que assoleixi la majoria dels vàlidament emesos serà proclamada nova junta 
directiva.     
 
18.8. En cas que hi hagi empat en la votació, es farà una nova elecció set dies desprès al mateix, 
lloc, hora i condicions, sense necessitat de convocatòria prèvia.  
 
18.9. Si persisteix l’empat, es faran el mateix dia i lloc tantes votacions com calguin fins 
aconseguir el desempat.  
 

Article 19è‐ Publicació i proclamació dels resultats  
 
19.1. Efectuats els recomptes de vots, la Junta Electoral, mitjançant el seu president, farà 
pública  la candidatura guanyadora.  
 
19.2. La Junta Electoral elaborarà una acta de proclamació de la candidatura guanyadora dins de 

les vint‐i‐quatre hores següents del dia de les votacions; la qual s’ha de comunicar, mitjançant 
certificació signada pel secretari amb el vist i plau del president de la Junta Electoral, dins els tres 
dies hàbils següents, a les candidatures presentades i al Registre d’Entitats esportives de la 
Generalitat, a la Federació Catalana informada de l’inici del procés electoral  per la Junta sortint, o 
en el seu cas, per la Junta Electoral, i a les Federacions Esportives de les diferents modalitats 
esportives a les que està adscrita el Junior FC..  
 
Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es podran interposar els recursos 
previstos en els Estatuts i en el present Reglament. Finalitzada definitivament la votació, la mesa 
presidencial procedirà a l’escrutini i recompte dels vots. Els resultats de les eleccions es 

comunicaran immediatament després de disposar‐ne.  
 
19.3     L'acte de votacions serà controlat per la Junta Electoral i, si escau, també pels interventors 
designats pels candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte. No 
seran admesos els vots per correu ni per delegació.  
 
19.4     La mesa electoral, juntament amb els i les interventores designades, en el seu cas, per 
cadascuna de les candidatures, redactarà la corresponent acta, en la qual haurà de figurar el 
nombre d'electors i electores que haguessin exercit el seu dret de vot, els vots vàlids emesos, els 
vots nuls, els vots en blanc, el resultat de la votació i les incidències o reclamacions que s'hagin 
produït.    
 
Tot seguit s’haurà de procedir a la destrucció de les paperetes, excepció feta de les declarades 
nul∙les o les que haguessin estat objecte d'alguna reclamació que, després de ser signades per 
cada membre de la mesa electoral i, en el seu cas, per les interventores i interventors i 

representant, caldrà unir‐les a la corresponent acta.    
 
Les actes de les meses electorals, juntament amb les paperetes declarades nul∙les o objecte de 
reclamació, seran trameses immediatament a la Junta Electoral que farà l’escrutini final de la 
votació, de la qual aixecarà la corresponent acta.  
 
 
 

CAPÍTOL IV  Recursos 
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20. Recursos  
 

 
 
Article 20è Recursos 
 

20.1. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer‐se en un termini màxim de tres 
dies hàbils després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i la resolució de la Junta, que 
serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies hàbils següents.  
 
20.2. Les impugnacions es realitzaran mitjançant escrit a la Junta Electoral, fent constar el nom, 
les circumstàncies i les causes raonades de la impugnació.  
 

20.3. Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar‐se recurs ordinari davant la Federació 
Catalana de informada de l’inici del procés electoral  per la Junta sortint, o en el seu cas, per la 
Junta Electoral, en un termini de tres dies hàbils. Contra la resolució de la Federació Catalana 
informada de l’inici del procés, es pot interposar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, en el 
termini de tres dies hàbils des de la data de les votacions; la resolució del Tribunal Català de 
l’Esport qual exhaureix la via administrativa.  
 

CAPÍTOL V  Disposicions Finals 
 
21. Disposicions Finals  
 

 
21.1. Tot el que no estigui regulat en aquest Reglament serà resolt per la Junta Electoral. 
 
21.2. El present reglament electoral entrarà en vigor una vegada hagi sigut aprovat per 
l’assemblea del Junior FC. Sant Cugat del Vallès a  04 de setembre de 2018. 
_________________         
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ANNEX I - 

CALENDARI PROCEDIMENT ELECTORAL DEL JUNIOR FC 

ACTE DATA COMENTARIS 

 
Reunió de la Junta 
Directiva del Junior F.C. 
 

Ordre del Dia: 
Convocatòria d’eleccions 
 
 

 
Dia 1 

 
 La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva 

mitjançant acord. 
 
 La convocatòria d’eleccions es farà mitjançant anunci en un diari 

d’àmplia difusió a la localitat o bé per tramesa directa als socis per 
carta. 

 
 S’ha de comunicar la convocatòria d’elecc ions a la Federació 

Catalana de Hockey. 
 
 Publicació convocatòria al tauler d’anuncis del Club. 

 
 Preparació Junta Electoral 
 

 
Enviament cartes de 
convocatòria als socis 

 
Dia 3 

 
 La convocatòria d’eleccions es farà mitjançant anunci en un diari 

d’àmplia difusió a la localitat o bé per tramesa directa als socis per 
carta, i en tot cas s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de 
l’entitat. 

 
 Contingut de la carta: (i) nombre de llocs que cal proveir, (ii) 

càrrecs, (iii) condicions per ser elector i candidat, (iv) dia i lloc del 
sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, 
(v) terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions per a la 
presentació de candidatures, (vi) dia i lloc de les eleccions i temps 
d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.  

 
 
Sorteig i Constitució 
Junta Electoral (i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dia 7 

 
 La Junta Directiva ha de constituir la Junta Electoral; integrada 

per 3 membres i 3 suplents. 
 
 L’elecció és fa per sorteig entre aquells socis numeraris majors 

d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment 
de la convocatòria. 

 
 El sorteig estarà supervisat per dos expresidents, actuant com a 

secretari el secretari de la Junta Directiva sortint 
 
 Cap membre de la Junta Electoral podrà formar part de les 

candidatures presentades. 
 
 Funcions: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, 

l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir 
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incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que 
presentin els socis candidats, publicar i comunicar els resultats. 

 
 
 
 
 
 

 
Sorteig i Constitució 
Junta Electoral (ii) 
 

 
Dia 
10 

 
 Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió 

del càrrec, constituir-la formalment, i elegir-ne el president i 
secretari 

 
 
Disposició dels Cens 
Electoral 
 

 
Dia 
11 
 

 
 La Junta Electoral una vegada constituïda posarà a disposició 

dels socis a la seu social del Club, el Cens Electoral de manera 
que permeti la presentació de reclamacions davant la Junta 
Electoral als efectes d’esmena. 

 
Comunicar la 
convocatòria d’eleccions 
a la Federació Catalana 
de Hockey. 

Dia 
13 

 
 Per donar compliment a l’establert en el paràgraf 2on de l’art. 

20è, això es, recurs d’alçada contra els acords establerts per la 
Junta Electoral. 
 

 
Presentació candidatures 
 

 
Dia 
11 a 
Dia 
21 

 
 Presentació de les candidatures a la Junta Electoral. 
 
 Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, 

encapçalades pel candidat a president. 
 

1. Proclamació 
candidatures 
 

 
Dia 
22 

 
 Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta 

Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus 
components com a elegits per a la Junta Directiva. 

 
 
Celebració d’eleccions 

 
Dia 
42 

 
 Celebració d’eleccions i escrutini. 
 
 Proclamació de la candidatura guanyadora. 
 

 
Comunicació i Inscripció 
de la nova Junta Directiva 
 

 
Dia 
45 

 
 Comunicació de la candidatura guanyadora al Registre d’Entitats 

Esportives del Consell Català de l’Esport i a les Federacions a la 
que estigui afiliat el Club. 

 Presentació per a la inscripció al Registre d’Entitats Esportives del 
Consell Català de l’Esport de la nova Junta Directiva resultant. 

 
*En funció d’eventuals impugnacions, el procediment pot allargar-se fins a màxim de 60 dies segons l’art. 
12è.3 del Estatuts Socials del Junior FC 

 

 Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un 
termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet 

objecte d’impugnació. La resolució de la Junta, que serà 
executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.  

 

 Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se 
recurs d’alçada davant el comitè jurisdiccional de la Federació 
Catalana de Hockey o en el seu defecte directament davant el 

Comitè de Disciplina Esportiva, en un termini de 3 dies.  
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ANNEX II 

 
   CARTA MODEL CONVOCATORIA ELECCIONS –  

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS  
A LA JUNTA DIRECTIVA DEL JUNIOR F.C. 

 

 
 
 
[DIRECCIÓ SOCI] 
 
 

Sant Cugat del Vallès, XXX de XXX de XXX 
 
 
Benvolgut soci, 
 
De conformitat amb els acords de la Junta Directiva de xxx de xxx de 20xx i amb el que 
estableixen els Estatuts socials del Junior F.C. es convoquen eleccions amb la finalitat de renovar 
la totalitat de la Junta Directiva del Club. La data per a la celebració de les eleccions està prevista 
pel dissabte xxx de xxx de 20xx a la seu social del Club entre les 10 i les 20 hores, i serà 
necessari per acreditar la personalitat del soci la presentació del document nacional d’identitat. 
 
Així mateix, es comunica als socis que el dissabte xxx de xxx de 20xx, tindrà lloc el sorteig per 
designar els tres membres que hagin de constituir la Junta Electoral i els tres membres suplents. 
Correspon a la Junta Electoral, d’acord amb el que estableixen els articles 19 i 20 dels Estatuts 
socials del Club, l’admissió i el refús de les candidatures i resoldre les reclamacions que es 
presentin durant el procés electoral. 
 
Finalment s’informa que podran ser electors i elegibles aquells socis numeraris majors d’edat que 
no tenen suspesa la condició de soci. Es farà públic el cens electoral a partir del dilluns xxx de xxx 
de 20xx  a la seu social del Club. 
 
Salutacions cordials, 
 
 
 
 
XXXXXX 
President Junior F.C. 
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ANNEX III 

 
CARTA MODEL COMUNICACIÓ ELECCIONS A LA FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY  

 
 
 
                   Federació Catalana de Hockey  

                     Rambla Catalunya, 81 pral. 
           08008 BARCELONA 

 
 

Sant Cugat del Vallès, xxx de xxxxl  de 20xx 
 
 
 
Senyors, 
 
De conformitat amb els acords presos per  la Junta Directiva de data xxx de xxxx de 20xx i atès el 
previst en els estatuts del Junior F.C. així com en el Protocol del Procediment Electoral els informo 
que  han estat convocades eleccions amb la finalitat de renovar la totalitat de la Junta Directiva. 
 
La data per a la celebració de les eleccions està prevista pel dissabte xx de xxxx de 20xx a la seu 
social del Club entre  les 10 i les 20 hores i el termini per presentar candidatures finalitza el dia XX 
de XXXX de 20XX. 
 
Així mateix, es comunica que la Junta Electoral està composa pels següents membres: 

 

 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXXX 
 
 
Salutacions cordials, 
 
 
 
 
XXXXXXXXX 
President Junior F.C. 
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ANNEX IV –  
 

MODEL DE CARTA DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA 
 
 
 
 

Nom del Candidat a President 

Adreça del Candidat a President 

 

 

                   Sant Cugat del Vallès, XX de XXXX de 20XX 

 

Junta Electoral Junior FC 

Passeig Sant Mamet 3-4,  

08195 Sant Cugat del Vallès 

Benvolgut Srs. 

Per la present, els sota signants, complint les condicions establertes en els Estatuts del 

Club per ser membres d’una candidatura electoral, notifiquem  formalment la presentació 
de la nostra candidatura per a les eleccions a la Junta directiva del Junior FC que se 

celebrarà el proper dia  XXX de XXX de 20XX encapçalada per el Sr. XXXXXXXXXX com 
a President i conformada per els següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
.... 

I perquè així consti, signem en el lloc i data de l’encapçalament, 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  (President/a) 
DNI XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  (Vice-President/a) – Si s’escau 

DNI XXXXXXXXX  
 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 

DNI XXXXXXXXX  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX  (Tresorer/a) 
DNI XXXXXXXXX  

 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  (Secretari/a)  
DNI XXXXXXXXX  

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  (Vocal) – Si s’escau 

DNI XXXXXXXXX  
..... 
 

 
RECORDAR:  

 
A) Segons l’art 9è dels Estatuts els càrrecs mínims obligatoris per constituir una Junta 

Directiva son President, Tresorer i Secretari: 

 
4) El President o Presidenta té la representació legal de l’entitat i en presideix els òrgans. 

5) El Tresorer o Tresorera és la persona dipositària de l’entitat, li correspon signar els 
rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de 
les competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o 

secretària de l’entitat. 
6) El Secretari o Secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar 

els documents que afectin la marxa administrativa de l’entitat i de portar el llibre de 
registre de socis i sòcies i el llibre d’actes. 

 

B) Segons el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya 
una persona no pot ocupar més d’un càrrec a la Candidatura. Per tant, encara que 

a nivell intern de Club això es permeti, de cara al llistat de la Candidatura només ha 
d’ocupar un càrrec. 
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ANNEX VI- A 
 

MODEL DE CERTIFICACIÓ PER LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMACIÓ  DE 
CANDIDATURA ÚNICA PER PRESENTAR AL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES 

 

Sant Cugat del Vallés, a XX de XX de 20XX 
 
 
Reunits el membres de la Junta Electoral de les eleccions del Junior FC, deixen constància que 
finalitzat el passat dia XX de XX de 20XX el període per a la presentació de candidatures a la 
Junta Directiva ha estat presentada una única candidatura integrada pels següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
 
Revistats els antecedents del club, resulta que tots els integrants de la candidatura reuneixen els 
requisits per ser elegibles per formar part de la Junta Directiva i, per tant, la Junta Electoral de 
conformitat amb els articles 19 i 22 dels Estatus acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Admetre la candidatura encapçalada pel soci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
SEGON.- Proclamar Junta Directiva del JUNIOR FC a la candidatura integrada pels següents 
socis i sòcies: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
 
TERCER.- Comunicar al Registre d´Entitats Esportives i a les federacions esportives 
corresponents catalanes la candidatura electe.  
 
Per què així consti, signem els membres de la Junta Electoral, 
 

XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
President   Secretari  

DNI XXXXXXXXX  DNI XXXXXXXXX  DNI XXXXXXXXX  
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ANNEX V - B 
 

MODEL DE CERTIFICACIÓ PER LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMACIÓ  DE 
CANDIDATURA GUANYADORA PER PRESENTAR AL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES  
 

Sant Cugat del Vallés, a XX de XX de 20XX 
 
 
Reunits el membres de la Junta Electoral de les eleccions del Junior FC, deixen constància que el 
passat dia XX de XX de 20XX es van celebrar les eleccions a la nova Junta Directiva del Club 
segons el procediment establert, havent resultat guanyadora la candidatura integrada pels 
següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
 
Revisats els antecedents del club, resulta que tots els integrants de la candidatura reuneixen els 
requisits per ser elegibles per formar part de la Junta Directiva i, per tant, la Junta Electoral de 
conformitat amb els articles 19 i 22 dels Estatus acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Admetre la candidatura encapçalada pel soci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
SEGON.- Proclamar Junta Directiva del JUNIOR FC a la candidatura integrada pels següents 
socis i sòcies: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
 
TERCER.- Comunicar al Registre d´Entitats Esportives i a les federacions esportives 
corresponents catalanes la candidatura electe.  
 
Per què així consti, signem els membres de la Junta Electoral, 
 

XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
President   Secretari  

DNI XXXXXXXXX  DNI XXXXXXXXX  DNI XXXXXXXXX  
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ANNEX VI-A 

 
MODEL DE CERTIFICACIÓ PER LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMACIÓ  DE 

CANDIDATURA ÚNICA 
 
 

 
Sant Cugat del Vallés, a xx de xxxxx de 20xx 

 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXX Secretari de la Junta Electoral del JUNIOR FC, 
 
CERTIFICA: 
 
Que en el decurs procés electoral pel nomenament de la totalitat dels membres de la Junta 
Directiva del club JUNIOR FC, de conformitat amb el que disposen el estatuts socials, ha estat 
proclamada la candidatura integrada pels següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
 
 
I per a què així consti, signo la present certificació  amb el vist i plau del President de la Junta 
Electoral 
 
 
 
 
Vist i plau      Secretari 
XXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXX 

DNI XXXXXXXXX     DNI XXXXXXXXX 
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ANNEX VII-A 

 
ANUNCI INTERN SOBRE EL RESULTAT DE LES ELECCIONS  

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL JUNIOR F.C. 

 
 
 
En relació amb la convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva del Club, degudament formalitzada 
i anunciada de conformitat amb els acords de la Junta Directiva de XX de XXXX de 20XX i amb el 
que estableixen els Estatuts socials del Junior F.C., S’INFORMA mitjançant el present que en el 
termini fixat s’ha presentat una única candidatura i, per tant, queda la nova Junta Directiva 
composada pels següents membres, d’acord amb els Estatuts del Club: 
  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, XX de XXXX de 20XX. 
 
 
 
 
 
 
President de la Junta Electoral   

DNI XXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
JUNIOR FC 
NORMES I PROCEDIMENTS ELECTORALS  

 

 

 21 

ANNEX VII-B 

 
ANUNCI INTERN SOBRE EL RESULTAT DE LES ELECCIONS  

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL JUNIOR F.C. 

 
 
 
En relació amb la convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva del Club, degudament formalitzada 
i anunciada de conformitat amb els acords de la Junta Directiva de XX de XXXX de 20XX i amb el 
que estableixen els Estatuts socials del Junior F.C., S’INFORMA mitjançant el present que es van 
celebrar les eleccions a la nova Junta Directiva del Club segons el procediment establert, havent 
resultat guanyadora la candidatura integrada pels següents membres: 
  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal) – Si s’escau 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, XX de XXXX de 20XX. 
 
 
 
 
 
 
President de la Junta Electoral   

DNI XXXXXXXXX 
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ANNEX VIII 

 
MODELS DE CARTES A LES FEDERACIONS ESPORTIVES 

 
 
 
 
 
 

A l’atenció del Sr. XXXXXXX 
President  
Federació Catalana de Futbol 
Carrer de Sicília 93 
08013 Barcelona       
 
 
      Sant Cugat del Vallès, a XX de XXX de 20XXX 
 
 
Benvolgut Sr. XXXXX, 
 
Serveixi la present per informar-los de que degut al procés electoral convocat el passat XX de 
XXXX de 20XX, i finalitzat el passat XX de XXX de 20XX, pel nomenament de la totalitat dels 
membres de la Junta Directiva del club JUNIOR F.C. ha estat proclamada la Junta Directiva 
integrada pels següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Futbol) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Hockey) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Tennis) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Pàdel) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de xxxxxxx) – Si s’escau 
 
 
 
I, perquè així consti, i als efectes registrals corresponents, signo el present document , a Sant 
Cugat del Vallès el dia XX de XXX de 20XX 
 
 
 
 
 
_____________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Secretari Junior FC  

DNI XXXXXXXXX 
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A l’atenció del Sr. XXXXXXX 
President  
Federació Catalana de Pàdel 
Via Augusta 13-15 
08006 Barcelona 
Tel. 93.3076284       
 
 
      Sant Cugat del Vallès, a XX de XXX de 20XXX 
 
 
Benvolgut Sr. XXXXX, 
 
Serveixi la present per informar-los de que degut al procés electoral convocat el passat XX de 
XXXX de 20XX, i finalitzat el passat XX de XXX de 20XX, pel nomenament de la totalitat dels 
membres de la Junta Directiva del club JUNIOR F.C. ha estat proclamada la Junta Directiva 
integrada pels següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Futbol) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Hockey) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Tennis) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Pàdel) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de xxxxxxx) – Si s’escau 
 
 
 
I, perquè així consti, i als efectes registrals corresponents, signo el present document , a Sant 
Cugat del Vallès el dia XX de XXX de 20XX 
 
 
 
 
 
_____________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Secretari Junior FC  

DNI XXXXXXXXX 
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A l’atenció del Sr. XXXXXXX 
President  
Federació Catalana de Tennis 
Passeig de la Vall d’Hebron 196  
08035 Barcelona       
 
 
      Sant Cugat del Vallès, a XX de XXX de 20XXX 
 
 
Benvolgut Sr. XXXXX, 
 
Serveixi la present per informar-los de que degut al procés electoral convocat el passat XX de 
XXXX de 20XX, i finalitzat el passat XX de XXX de 20XX, pel nomenament de la totalitat dels 
membres de la Junta Directiva del club JUNIOR F.C. ha estat proclamada la Junta Directiva 
integrada pels següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Futbol) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Hockey) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Tennis) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Pàdel) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de xxxxxxx) – Si s’escau 
 
 
 
I, perquè així consti, i als efectes registrals corresponents, signo el present document , a Sant 
Cugat del Vallès el dia XX de XXX de 20XX 
 
 
 
 
 
_____________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Secretari Junior FC  

DNI XXXXXXXXX 
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A l’atenció del Sr. XXXXXXX 
President  
Federació Catalana de Hockey  
Rambla Catalunya, 81 pral. 
08008 BARCELONA 
       
 
 
      Sant Cugat del Vallès, a XX de XXX de 20XXX 
 
 
Benvolgut Sr. XXXXX, 
 
Serveixi la present per informar-los de que degut al procés electoral convocat el passat XX de 
XXXX de 20XX, i finalitzat el passat XX de XXX de 20XX, pel nomenament de la totalitat dels 
membres de la Junta Directiva del club JUNIOR F.C. ha estat proclamada la Junta Directiva 
integrada pels següents membres: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Futbol) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Hockey) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Tennis) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Pàdel) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de xxxxxxx) – Si s’escau 
 
 
 
I, perquè així consti, i als efectes registrals corresponents, signo el present document , a Sant 
Cugat del Vallès el dia XX de XXX de 20XX 
 
 
 
 
 
_____________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Secretari Junior FC  

DNI XXXXXXXXX 
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A la atención de Don XXXXXXXX  
Presidente 
Real Federación Española de Hockey 
Calle Segovia nº71  
28005 Madrid 
 
 
      Sant Cugat del Vallès, a xx de xxxxxx de 20xx 
 
 
Apreciado Sr. XXX, 
 
Sirva la presente para informarle que debido al proceso electoral convocado el pasado xxx de 
xxxxx de 20xx, y finalizado el pasado xx de xxxx de 20xx, por el nombramiento de la totalidad de 
los miembros de la Junta Directiva del club JUNIOR F.C. ha sido proclamada la Junta Directiva 
integrada por los siguientes miembros: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (President/a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vice-President/a 2on) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Tresorer/a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Secretari/a)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Futbol) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Hockey) – Si s’escau 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Tennis) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de Pàdel) – Si s’escau 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - DNI XXXXXXXXX (Vocal de xxxxxxx) – Si s’escau 
 
 
 
Y para que conste, ya los efectos registrales correspondientes, firmo el presente documento, en 
Sant Cugat del Vallès el día xx de xxxx de 20xx 
 
 
 
 
_____________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Secretario Junior FC  

DNI XXXXXXXXX 
  


