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REGLAMENT ELECTORAL 

 

Aprovat per la junta directiva en la seva reunió del dia 20 de novembre de 2017 i 

formulat d’acord amb els estatuts de la Federació modificats el 22 de juny de 2013 i 

dels Decret 58/2010, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, 

modificat parcialment pel Decret 55/2012 

 

Article 1. Convocatòria d’eleccions  

1. La convocatòria per l’elecció de la junta directiva de la Federació s’ha de dur a 

terme mitjançant l’acord de l’assemblea general convocada a l’efecte.  

2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes del 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 3 membres titulars i una llista àmplia de 

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 transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45. 

Article 2. Elecció dels càrrecs de la junta directiva 

1. La junta 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 i amb presentació i acceptació 

prèvia de candidatures.  

2. Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria 

simple. 

Article 3. Condicions per ser-ne membre 

Per poder ser candidat a president/a o membre de la junta directiva cal complir, com a 

mínim, les condicions següents: 

1. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 

2. Ser major d’edat en ple ús dels drets civils 

3. No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada per 

l’òrgan competent. 

Article 4. Convocatòria d’eleccions  

1. La convocatòria per l’elecció de la junta directiva de la Federació s’ha de dur a 

terme mitjançant l’acord de l’assemblea general convocada a l’efecte.  
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2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes del 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 3 membres titulars i una llista àmplia de 

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 transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45. 

Article 5. Junta electoral 

1. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el 

termini que fixi l’assemblea. A l’acte de constitució han d’escollir el president o 

presidenta. Ha d’actuar com a secretari/ària de la junta electoral, amb veu però 

sense vot, el que ho sigui de la Federació, i ha d’estendre acta de totes les 

reunions i acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president o 

presidenta.  

2. La junta electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu 

mandat i les funcions fins a la finalització del procés electoral.  

3. 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 del membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es 

produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància 

plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir 

pels suplents escollits.  

4. Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la junta electoral es 

neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui 

constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi 

la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora, sense perjudici de les 

responsabilitats disciplinàries que se'n poguessin derivar.  

5. 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. Aquests representants poden estar presents 

en les deliberacions de la junta electoral.  

Article 6. Cens electoral 

1. El cens per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de proclamar la 

junta electoral.  

2. El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de remetre a 

la junta electoral, si aquesta última ho requereix, 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.  
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3. 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 l’entitat.  

Article 7. Funcions de la junta electoral 

1. La Junta Electoral té les funcions següents: 

a) Aprovar el cens electoral. 

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de 

l’assemblea respecte al cens o les llistes electorals. 

c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. 

d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés 

electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa 

electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat 

d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar 

presents durant tot el procés electoral. 

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que 

s’estableixin legalment. 

f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la 

celebració d’eleccions i els seus resultats. 

2. La junta electoral haurà de facilitar una còpia del cens electoral a totes les 

candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.  

Article 8. Reclamacions i recursos 

1. Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s’han de fer en un 

termini màxim de tres dies després que s’hagi produït el fet objecte de la 

impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar en un 

termini màxim de tres dies. 

2. Contra els acords de la Junta Electoral d’aquesta Federació pot interposar-se 

recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies, 

la resolució del qual exhaureix la via administrativa. 

Article 9. Candidatures  

1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i 

es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat 

per un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a 

mínim, el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que 

tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més 

candidatures. Si el que avala és una entitat esportiva, club o associació el 

document portarà la capçalera original de la entitat, les dades de la mateixa, el 

nom i cognoms de la persona firmant, així com el seu DNI i la condició en que 

actua. Si el que avala és una persona física tindrà que adjuntar l’escrit 

d’adhesió, fotocopia DNI.  
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2. A la candidatura ha de figurar el nom dels membres encapçalats per el candidat 

a president o presidenta, que distribuirà els diferents càrrecs entre els 

membres de la candidatura una vegada produïda la elecció. Les candidatures 

han de incloure com a mínim un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels 

càrrecs elegibles.  

3. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida 

una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral 

proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.  

4. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids. 

Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una 

nova votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, al mateix 

lloc i hora i en iguals condicions.  

5. 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 constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la 

Federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 

mesos.  

6. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral 

s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a 

les candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de la generalitat 

de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 

Tots els candidats a representant enviaran la seva petició a la Secretaria de la 

Federació al correu electrònic info@fcagility.cat 

 

Badalona, a 12 de setembre de 2020  

 

La Presidenta 

Lucía López Pérez 

El Secretari 

Juanjo Espadas 

 


