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TITOL I
ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT
Article 1r.-

Àmbit d’aplicació del Reglament i Calendari Electoral.-

1. Aquest Reglament regula el procediment i el calendari electoral per a l'elecció del President i els membres de
la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme, seguint el procediment, calendari i prescripcions del
present Reglament Electoral, i articles 73 i concordants dels Estatuts federatius i, supletòriament, per la normativa
aplicable al cas.
2 . Així mateix, dintre d’aquest període electoral es celebraran les eleccions per escollir els membres i els
Presidents dels Comitès i Comissions d’Atletes, Jutges i Tècnics-Entrenadors que tenen caràcter representatiu a
l’Assemblea General, d’acord el present Reglament, i els articles 96 i concordants dels Estatuts federatius.

TITOL II
PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ DEL PRESIDENT I ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 2n.-

Elecció de tots els membres de la Junta Directiva.-

L´elecció afectarà a tots els membres de la Junta Directiva que es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual
i secret, per majoria simple de vots dels membres de ple dret de l’Assemblea General, i amb presentació i
acceptació prèvies de candidatures tancades.
D’acord l´article 57è dels Estatuts de la Federació Catalana d’Atletisme els membres de la Junta Directiva objecte
d’elecció seran 22 en total amb la distribució dels càrrecs següents: President, fins a 3 Vicepresidents, Secretari,
Tresorer i resta de Vocals fins arribar a 22 membres. El President electe distribuirà els diferents càrrecs entre els
membres de la candidatura una vegada produïda l´elecció.
Article 3r.-

Condicions per ser candidat.-

Per poder ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva cal complir les condicions següents:
a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Ser major d’edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) Acreditar qualsevol vinculació com a directiu, atleta, jutge o entrenador dins de l’esport de
l’Atletisme en els darrers dos anys.
e) No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció d’inhabilitació ferma dictada per un òrgan
competent.
Article 4 art.Condicions per ser elector.1. El dret de ser elector recaurà en els membres integrants de ple dret de l’Assemblea General de la Federació
Catalana d’Atletisme sempre que tinguin una antiguitat d ‘afiliació mínima d’un any, i no hagin estat donats de
baixa per sanció ferma dictada en expedient contradictori.
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2. Exerciran el seu dret per mitjà del vot lliure, directe, igual i secret, en la forma que determina aquest
Reglament Electoral i els Estatuts de la Federació Catalana d’Atletisme.
3. Tots els membres, sense excepció, integrants de ple dret de l’Assemblea General, tindran un sol vot. La suma de
tots constituirà el quòrum absolut de membres i vots de l’Assemblea General.
4. El dret i l'obligació dels membres de ple dret de participar en l’Assemblea General és personal i no delegable.
5. No podran exercir el dret de vot els membres de l’Assemblea General que no estiguin al corrent en el pagament
de les quotes de afiliació o d'entrada i que hagin estat sancionats per sanció ferma en expedient contradictori per
aquest motiu.
Article 5è.-

Representant del Club amb càrrec vigent per exercir el dret a vot en nom de l’Entitat.-

1. L’exercici del dret de vot dels Clubs recaurà en la persona que sigui el seu president amb càrrec vigent inscrit al
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. En el cas d'impossibilitat del president per exercir la
seva representació en l’Assemblea, el dret de vot recaurà en la persona que ocupi la vicepresidència sempre que
consti inscrita en el Registre d’Entitats Esportives com a membre de la Junta directiva amb mandat en vigor, i que
segons els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en la representació de l’entitat. En el moment de la votació
els representants dels Clubs hauran d’acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del Document Nacional
d’Identitat o en defecte d’aquest del Passaport o Carnet de Conduir, a criteri de la Mesa Electoral.
2. Al efectes de l’apartat anterior, la Junta Electoral podrà requerir del Registre d’Entitats Esportives del Consell
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya una Nota Informativa amb la relació de tots els Clubs que s’hi
troben inscrites que estiguin afiliades a la Federació Catalana d’Atletisme amb expressió dels noms de les
persones que ostenten els càrrecs de president i vicepresident i la vigència de la duració dels càrrecs. Aquesta
relació emesa per el Registre d’Entitats Esportives determinarà la vigència dels càrrecs de la Junta directiva de
cadascun dels Clubs i serà la que s’utilitzarà per conèixer el nom del representant legal vigent de cada Club a
efectes d’emissió del vot el dia de les votacions.
3. Per afavorir la màxima participació dels electors, i degut al retard en la inscripció de les dades dels Clubs que
pateix el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat, que ocasiona la manca de presa de constància de les
eleccions realitzades en els Clubs i la manca de inscripció registral on consti expirat el mandat dels càrrecs de les
persones integrants de les Juntes directives dels Clubs, la Junta Electoral podrà actualitzar aquestes dades durant
el decurs del procediment electoral fins a cinc dies abans de la data de les votacions. L’actualització durant el
procediment electoral dels càrrecs vigents dels Clubs a efectes de conèixer el nom de la persona habilitada per
l’exercici del dret de vot en nom del Club el dia de les votacions, en cap cas constituirà una modificació del Cens
electoral o relació nominal de Clubs amb dret a vot, doncs aquest serà inalterable a partir del moment de la
seva aprovació per la Junta Electoral en la corresponent fase del procediment electoral.
Per tant, s’haurà de distingir el Cens de Clubs amb dret a vot inalterable des de la seva aprovació per la Junta
Electoral, de la relació de persones representants dels respectius Clubs que es podrà anar actualitzant de la
manera que a continuació s’indicarà fins a cinc dies abans de les votacions. S’haurà de lliurar una còpia de la
darrera actualització als candidats i penjar-la a la web perquè es pugui consultar o descarregar respectant la
normativa de protecció de dades.
4. Als efectes d’actualització de la vigència dels càrrecs de president i vicepresident de Club per poder votar en
nom del mateix, s’admetrà com a vàlid el document notificant al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya els nous càrrecs dels Clubs encara no inscrits, sempre i quan en aquest
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document hi consti certificat expedit pel secretari amb el vist-i-plau del president on consti la data de les eleccions
i els noms dels membres integrants de la Junta directiva del Club guanyadora de les eleccions, amb indicació de
l’adscripció de càrrecs; aquest document haurà de portar el segell amb el número de registre d’entrada del
Consell Català de l’Esport, Registre d’Entitat Esportives conforme aquest document ha estat presentat a
l’esmentat Registre públic. La Junta Electoral donarà com a vàlid aquest document als exclusius efectes d’acreditar
el nom del càrrec del Club que pot emetre el vot en representació del mateix. L’actualització dels noms del càrrecs
del Clubs feta d’aquesta forma no podrà considerar-se en cap cas modificació del Cens electoral. la Junta Electoral
haurà d’admetre com a vàlid aquest document acreditatiu de la vigència dels càrrecs fins cinc dies abans de la
votació.
5. Així mateix, en cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat dels càrrecs de la Junta directiva
d’un club, també podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la vigència de la
representació del Club. Aquest instrument notarial haurà de fer constar, com a mínim i sense perjudici del que
disposa el reglament notarial:
a)

La data en que es va produir l’elecció dels membres de la Junta directiva que haurà d’acreditar-se
mitjançant certificació del secretari amb el vist-i-plau del president del Club en la que també haurà de
constar la relació dels membres de la Junta directiva amb l’adscripció dels càrrecs de cada membre.
b) La durada del mandat dels càrrecs de la Junta directiva segons el que estigui regulat en els articles
adients dels estatuts socials del club que hauran d’esmentar-se, i la menció de que els estatuts permeten
al vicepresident actuar en representació de l’Entitat esmentant també l’article dels Estatuts que ho
regula.
6. En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una Entitat a l’Assemblea General.
7. Per els estaments d’Atletes, Tècnics-Entrenadors i Jutges, el dret i l'obligació dels membres de ple dret de
participar en les assemblees generals és personal i no delegable.
Article 6è.-

Cens electoral.-

1. Els Cens electoral serà únic i estarà integrat per la relació dels membres de ple dret components de l’Assemblea
General de la Federació Catalana d’Atletisme d’acord l’article 44è dels Estatuts amb el requisits assenyalats en
l’article 4art. d’aquest Reglament. Aquest Cens s’exposarà a la web de la Federació Catalana d’Atletisme i es
penjarà al tauler d’anuncis de la seu federativa als efectes de que tothom el pugui consultar durant el període
fixat en el Calendari electoral, com a cens electoral provisional perquè mentre si puguin fer reclamacions davant la
Junta Electoral i, una vegada finalitzat aquest període, i resoltes les reclamacions, cas d’haver-ne, es proclamarà el
Cens Electoral definitiu per la Junta Electoral que no podrà ser modificat durant la resta del procés electoral.
Aquest Cens Electoral Definitiu aprovat per la Junta Electoral serà l’únic vàlid per determinar el dret a vot dels
membres integrants de l’assemblea general. En cap cas podrà adoptar-se com a cens la relació de clubs del
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport que només té com a finalitat determinar la seva
inscripció en el registre públic com associació esportiva i la vigència del mandat dels càrrecs que representen als
Clubs. La discrepància dels clubs existents en el Cens Electoral Definitiu i els existents en el llistat del Registre
d’Entitats Esportives es resoldrà pel hagi aprovat la Junta Electoral segons els criteris exposats en aquest apartat.
2. En el Cens electoral hi constarà el domicili social dels Clubs, si bé la omissió d’aquesta circumstància o la
constància de domicili erroni, en cap cas serà causa que pugui al·legar-se per invalidar-lo doncs l’única finalitat
de fer constar el domicili rau en facilitar als precandidats i als candidats la seva acció per aconseguir els suports
necessaris i fer la corresponent publicitat en condicions d’igualtat d’oportunitats entre tots els interessats. En
cap cas es publicaran aquelles dades que estiguin protegides per la legislació vigent.
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Candidatures tancades.- Forma de presentació.-Requisits.-

1. Les eleccions es faran pel sistema de candidatures exclusivament tancades que s'han de presentar per escrit i
han d'incloure els nom i cognom de tots els membres de la candidatura encapçalats pel nom del candidat a
President. El número de membres de la candidatura no podrà ser inferior als 2/3 del total de càrrecs elegibles, es
a dir, tenint en compte que la Junta directiva està integrada per 22 membres, la Candidatura tancada no podrà ser
inferior a 15 membres. Les candidatures han d´anar signades pels seus integrants. La presentació de Candidatures
s’haurà de fer dintre del període de presentació de candidatures assenyalat en el Calendari electoral en l’article
16è. del present Reglament.
2. Els aspirants a candidats hauran de presentar la petició d´admissió de candidatura en un document de
presentació de candidatura que serà facilitat per la Junta Electoral a partir del moment de la seva constitució, on
consti:
a)

El nom, cognoms i número del D.N.d’I. dels membres de la candidatura, encapçalats pel candidat a
President.
b) Signat per tots ells.
c) S’ha d’acompanyar fotocòpia del D.N.d’I de tots els membres de la Candidatura.
d) Hauran d’acompanyar-se els avals en número i forma que s’especifiquen en el punt 3 d’aquest article.
Com Annex 1 al present Reglament s’acompanya el model d’imprès oficial de presentació de Candidatura que els
aspirants poden fotocopiar i fer servir com a document de presentació de la mateixa.
3. Les propostes de candidatures perquè siguin vàlides hauran de comptar l’aval d'un nombre de membres de ple
dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Atletisme que representin com a mínim el deu per cent
(10%) del total de membres de ple dret de l’Assemblea General considerant que cada membre només ostenta un
sol vot.
A aquests efectes, en el moment de convocar les eleccions figuren censats amb dret a vot un total de _XXXX_
membres de ple dret i per tant s’hauran d’acreditar, com a mínim, XXXX___suports o avals als Candidats, sense
perjudici del nombre definitiu de membres una vegada formulades, si escau, les reclamacions al cens electoral,
moment en que s’informarà del número finalment resultant.
4. Tot assembleista pot donar suport mitjançant l’aval a una o més candidatures.
5. El suport s´haurà d´instrumentalitzar mitjançant un imprès oficial comú per a tots els candidats que es facilitarà
per la Junta Electoral a partir del dia en què quedi constituïda la Junta Electoral d’acord el calendari electoral.
L’imprès de suport haurà d’anar signat per qui ostenti la representació del Club segons el registre federatiu en el
moment de convocar les eleccions, o signat personalment en cas dels estaments d’atletes, tècnic-Entrenador i
Jutges. La manca d’identificació del membre de l’assemblea que dona el suport o la manca de la signatura del
representant del Club o del membre dels estaments d’atletes, entrenadors i jutges, invalidarà i deixarà sense
efecte el document de suport que serà declarat nul per la Junta Electoral.
Com Annex 2 al present Reglament s’acompanya el model d’imprès oficial de suport als Candidats. Es poden fer
fotocòpies del document per presentar-lo degudament formalitzat. La Junta Electoral vetllarà perquè no manquin
documents oficials de suport als aspirants a candidats.
6. Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les
eleccions, ha de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de
candidatures.
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Acceptació d’una sola candidatura.-

Si només és presentés o fos vàlida una única candidatura, la Junta Electoral ordenarà la suspensió de l’Assemblea
General prèviament convocada i no es realitzarà l'acte de les votacions. En aquest supòsit la Junta Electoral
proclamarà els membres de la candidatura com a membres de la Junta Directiva.
Article 9è.-

Manca de presentació de candidatures.- Administració transitòria de la Federació mitjançant
Comissió Gestora.-

Es procedirà a la constitució d’una Comissió Gestora integrada pels membres de la Junta Electoral, 3 membres
suplents i, si s’escau, pels membres de la Junta Directiva que no hagin cessat en el cas de que no es presenti cap
candidatura tancada o no sigui vàlida cap de les presentades (art. 81 punt 2), amb d’administrar transitòriament la
Federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
Article 10è.-

Constitució de la Junta Electoral i nomenament de president i secretari.-

1. La Junta Electoral estarà integrada per 3 membres titulars i una amplia llista de suplents segons l’article 78 del
Estatuts, i hauran de constituir-se i prendre possessió en el termini màxim de 3 dies hàbils a comptar des de la
celebració de l’Assemblea General on s´hagi acordat la celebració d´eleccions.
2. A l'acte de constitució de la Junta Electoral s'ha d'elegir el President, i actuarà com a Secretari el que ho sigui de
la Federació Catalana o la persona a qui delegui, amb veu però sense vot. Les funcions de la Junta electoral es
mantindran fins a l'acabament del procés electoral. El secretari aixecarà acta de totes les reunions i dels acords
que prengui la Junta Electoral i els comunicarà mitjançant la publicació a la web de la Federació i, en el seus cas,
els notificarà personalment a qui correspongui; facilitarà la documentació de caire electoral que li requereixin els
membres de la Junta Electoral i seguirà les instruccions d’aquesta per l’expedició de les paperetes de vot, sobres,
urnes, i condicionament de les seus electorals. Si el Secretari te previst presentar-se a les eleccions actuarà com a
tal el membre de la Junta Electoral de menys edat.
3. El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i 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 de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora, excepte si aquesta
s’ha hagut de constituir segons l’apartat b) de l’article 8è d’aquest Reglament. Si es produeix una incompatibilitat
o concorre en el membre de la Junta Electoral electe alguna circumstància plenament justificativa de la
impossibilitat d'exercir el càrrec, s'ha de substituir pels suplents escollits segons el seu ordre. Si finalment els
escollits com a titulars i suplents per integrar la Junta Electoral es neguen a prendre possessió o exercir el càrrec,
de manera que no es pugi constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi la Junta
directiva, o si s’escau, la Comissió gestora.
4. A totes les reunions de la Junta Electoral podran assistir-hi, en el seu cas, amb veu però sense vot, un
representat designat per la Secretaria General de l’Esport i un altre designat per la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya. La Junta Electoral estarà assessorada en tot moment per un assessor jurídic expert en dret esportiu.
Tots els membres esmentats tindran veu però no vot.
Article 11è.-

Funcions de la Junta Electoral i sistema per reclamacions.-

1. Les funcions de la Junta Electoral seran les següents:
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a)

Aprovar el cens electoral i resoldre les reclamacions que els membres de l’Assemblea general
puguin realitzar contra el mateix, el qual serà publicat a la web de la Federació i es podrà lliurar una
còpia a tots els precandidats i candidats que ho demanin.
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
c) Admetre o denegar les candidatures presentades 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 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.
e) Autoritzar els interventors que nomenin els candidats i lliurar les acreditacions a totes les
persones que participin en les eleccions.
f) Presidir l’Assemblea General on se celebri l’acte electoral, i decidir sobre totes les incidències que es
produeixin en la mateixa.
g) Controlar l’acte de les votacions i aixecar acta un cop finalitzada la votació i el recompte.
h) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment s’estableixin.
i) En general, coneixerà i resoldrà les reclamacions i incidències que puguin afectar directament la
celebració de les eleccions i els seus resultats.
2. La Junta Electoral ha de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment proclamades
que així ho sol·licitin.
3. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s'han d'interposar en un termini màxim de 3 dies hàbils després
que s'hagi notificat el fet objecte d'impugnació, i la seva resolució, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies
hàbils següents. La manca de resolució dins el termini fixat s’interpretarà negativament, és a dir, que el recurs ha
estat desestimat tàcitament. Contra el cens electoral provisional es podran fer les reclamacions al mateix mentre
resta exposat.
4. Contra la resolució de les reclamacions interposades davant la Junta Electoral es pot interposar recurs davant el
Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en un termini de 3 dies hàbils següents a la seva
notificació o desestimació tàcita perquè no s’hagi dictat cap resolució expressa en el termini de 3 dies, la resolució
del qual exhaureix la via administrativa. No obstant la interposició del recurs, la resolució de l’òrgan electoral serà
executiva.
Article 12è.-

Acte de les votacions.- Mesa Electoral.-

1. L’acte de les votacions per a l’elecció de President i membres de la Junta Directiva es farà en una Assemblea
General Extraordinària degudament convocada, on consti com únic punt de l’ordre del dia la celebració de les
eleccions. Serà controlada per la Junta Electoral actuant de Mesa Electoral sent assistida per un assessor jurídic. El
Candidats podran designar un Interventor de la Candidatura perquè sigui present a la Mesa Electoral durant les
votacions, i així mateix, a l’acte de l’escrutini, que signaran l’acta de l’assemblea una vegada acabada la votació
i el recompte.
2. En el moment d’accedir a la sala on es celebrarà l’Assemblea General Extraordinària, es procedirà, per la Junta
Electoral assistida pel personal de la Federació, a la comprovació de la personalitat dels membres assembleistes i
llur representació, a qui se’ls lliurarà una acreditació.
Si la situació sanitària derivada del Covid ho permet, a criteri de la Junta Electoral es podrà habilitar una part de la
sala degudament diferenciada i separada on se celebri l’acte electoral, perquè hi puguin assistir convidats sense
dret a veu ni a vot.
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3. L’Assemblea General Extraordinària començarà amb el recompte en veu alta dels membres presents a la reunió
d’acord amb el Cens electoral.
4. A continuació, i prèvia una breu explicació de l’acte, es concedirà a cadascun dels candidats a President un torn
de paraules de, com a màxim, quinze minuts, per exposar les directrius del seu programa electoral. L’ordre
d’intervenció es designarà per sorteig. Els candidats podran renunciar al torn de paraules.
5. Una vegada finalitzats els torns de paraules, es concediran cinc minuts perquè els assembleistes que encara no
tinguin preparades les paperetes per a la votació, puguin recollir-les amb discreció, per la qual cosa, s’haurà
disposar dintre de la sala d’un lloc adient, que respecti la confidencialitat, on hi hagi paperetes de tots els
candidats.
6. L’acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral actuant com a Mesa Electoral. La Junta Electoral
procedirà a donar lectura d’un en un, de tots els membres assistents a l’Assemblea General, i quan sigui
pronunciat el nom, s’acostaran a l’urna prèviament disposada a la Mesa, on després de comprovar la personalitat
del votant, es dipositarà la papereta.
7. Una vegada acabat l’acte de la votació, els components de la Junta Electoral procediran al recompte de vots, i
aixecaran acta dels resultats, que s’anunciaran amb caràcter provisional.
8. Només seran admeses com a vàlides les paperetes oficials que hagi entregat la Junta Electoral.
9. Amb l’anunci del resultat provisional es donarà per acabada la reunió.
10. No seran admesos els vots per correu ni per delegació. La representació dels Clubs inclosos en el cens electoral
recaurà en el president o vicepresident d’acord l’establert a l’article 5è del present Reglament.
11. Seran funcions de la Junta Electoral actuant com a Mesa Electoral:
a)

Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici del dret de vot i vetllar per la
màxima puresa del procés.
b) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva condició d’acord el
corresponent Cens Electoral.
c) Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes.
d) Efectuar l’escrutini i el recompte dels vots.
e) Resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin en l’acte de la votació.
f) Redactar la corresponent acta del procés de la votació, en què es consignarà el nombre d’electors,
vots vàlids emesos, vots nuls, els resultats de la votació, les incidències o reclamacions que,
eventualment, es produeixin, els acords adoptats per la Mesa, i les manifestacions que, si s’escau,
formulin els candidats o els seus interventors. L’acta s’haurà de lliurar a la Junta Electoral de
forma immediata a la finalització de l’acte electoral.
h) Publicar els resultats de les eleccions.

Article 13è.-

Escrutini.- Acta de les Votacions.-

1. Un cop emès el vot per tots els presents, votaran els membres de la Mesa electoral, i a continuació es disposarà
l’iniciï de l’escrutini:
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A) A tots els efectes serà nul:
a) El vot emès en un sobre o papereta no oficial.
b) El vot emès en una papereta sense sobre o en un sobre on hi hagi més d'una papereta amb
candidatures diferents.
c) La papereta en la qual s'hagués introduït qualsevol modificació o esmena de la candidatura
tancada.
B) Es considerarà vot en blanc quan al sobre no hi hagi cap papereta o hi hagi una o més paperets en
blanc.
2. La Mesa Electoral, juntament amb els Interventors designats per cadascuna de les Candidatures, i amb els
representants que hagués pogut designar la Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, redactaran la corresponent acta, en la qual hi haurà de figurar el nombre d'electors que haguessin
exercit el seu dret de vot, els vots vàlids emesos a favor de cada Candidatura, els vots nuls, els vots en blanc, el
resultat de la votació i les incidències o reclamacions que s'hagin produït.
3. Tot seguit es procedirà a la destrucció de les paperetes, excepció feta de les declarades nul·les, en blanc o les
que haguessin estat objecte d'alguna reclamació que, després de ser signades pels membres de la mesa electoral
i, en el seu cas, pels interventors i representant, caldrà unir-les a la corresponent acta.
4. L’acta de la Mesa Electoral signades per tots els membres integrants de la Mesa i els interventors, si n’hi
hagués, juntament amb les paperetes declarades nul·les, en blanc o objecte de reclamació, seran trameses
immediatament a la Junta Electoral un cop finalitzat l’acte.
Article 14è.-

Candidatura guanyadora.-

1. Serà considerada guanyadora, la candidatura que hagi obtingut la majoria simple dels vots vàlids.
2. Dins els 3 dies hàbils següents a l’elecció, la Junta Electoral ha de comunicar mitjançant certificació l’acta de
proclamació de la candidatura guanyadora al Candidat a president de cada candidatura participant en les
eleccions, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Federació Espanyola d’Atletisme.
3. Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar els recursos previstos a l’article
11è punts 3 i 4 d’aquest Reglament.
Article 15è.-

Igualtat entre dues o més candidatures.-

En cas d'igualtat en el nombre de vots assolits entre dues o més candidatures, es farà una segona votació, entre
les dues o més candidatures, 7 dies després en els mateixos lloc, hora i condicions, mitjançant convocatòria de la
Junta Electoral que es publicarà a la pàgina web de la Federació.

Article 16è.-

Calendari electoral.-

El procés electoral s´ajustarà al Calendari Electoral de l’any 2022, següent:
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COMPUT DELS
DIES - 2022
10- Febrer

De l’11 al 14- Febrer

15- Febrer
Del 16 al 22- Febrer

Del 23 al 25- Febrer

Del 26- Febrer al 4Marc

Del 5 al 7- Març

Del 8 al 18- Març
19- Març

21- Març
Del 21 al 23- Març

ELECCIONS A PRESIDENT i JUNTA DIRECTIVA-2022
REGLAMENT I CALENDARI ELECTORAL.
FASES DEL PROCÈS ELECTORAL

I.CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS.- Celebració de l’Assemblea General Extraordinària
acordant la convocatòria d’eleccions, aprovant el Reglament i Calendari Electorals, i
nomenant la Junta Electoral.
II.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL, presa de possessió dels membres i càrrecs
que l´integren, i elecció del president i, en el seu cas, secretari, de la mateixa.
-A partir d’aquesta data es farà lliurament d’impresos de suport a precandidats i d’
impresos de Candidatura i (es poden fer fotocopies dels Annexos 1 i 2 incorporats
al Reglament Electoral)
-Comunicació de l’acord de convocatòria d’eleccions als membres de l’Assemblea
General.
-Comunicació de l’acord de convocatòria d’eleccions a la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a l’UFEC i RFEA.
III.-Aprovació del CENS PROVISIONAL per la Junta Electoral.
IV.EXPOSICIÓ PUBLICA DEL CENS ELECTORAL PROVISIONAL
(mentre es podran interposar reclamacions al mateix).
V.Resolució de reclamacions i APROVACIÓ DEL CENS ELECTORAL DEFINITIU.
VI.PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES TANCADES encapçalades pel candidat a President
seguit dels noms de la resta de membres integrants de la Candidatura, número
D.N.d’I., signat per tots, acompanyant fotocòpia D.N.d’I de tots, davant la Junta
Electoral, complint els requisits establerts (es poden fer fotocopies dels documents
acompanyats com Annexos 1 i 2 incorporats al Reglament Electoral).
VII.-PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES per la Junta Electoral (es donarà publicitat
mitjançant tauler d'anuncis, a la web i per comunicació directa als candidats).
-Si només es presentés UNA SOLA CANDIDATURA o no fossin vàlides les
presentades, no se celebrarà l'acte electoral. La Junta Electoral en donarà compte a
la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a fi que el Secretari
General o persona delegada faci la proclamació del nou President i Junta Directiva.
VIII.Període de DIVULGACIÓ I PUBLICITAT de les Candidatures.
IX.VOTACIONS.- Celebració de l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA per realitzar
l’acte de les votacions. Escrutini i Recompte de vots i proclamació provisional de la
candidatura guanyadora.
X.Presa de possessió de la nova Junta Directiva.
XI.Comunicació mitjançant certificació de la Junta Electoral de l'acta de proclamació
de la candidatura guanyadora: 1)a les candidatures, 2) a la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya i 3)a la Federació Espanyola d’Atletisme
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Reclamacions.- Seu de l’oficina electoral.-

1.La Junta Electoral tindrà la seva seu als locals de la Federació Catalana d’Atletisme al C/ Trafalgar, 12, entresòl2ª, de 08010-Barcelona, telèfon 93-268-78-82.
2.Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s´han d´interposar en un termini màxim de 3 dies hàbils després
de què s´hagi notificat el fet objecte d´impugnació, d´acord l´article 11è del present Reglament Electoral.
3. Els recursos, reclamacions i altres peticions a la Junta Electoral hauran de presentar-se a l’oficina de la
Federació Catalana d’Atletisme, C/ Trafalgar, 12, entresòl-2ª, de Barcelona, els dies laborables en horari de 10,00
a 14,00 hores de dilluns a divendres.
4. La presentació d’escrits i documents s’haurà de realitzar mitjançant un sistema que permeti la comprovació
fefaent de la data de presentació. Els mètodes de constància indubitada de la data de presentació del documents
seran els següents:
a) Presencialment a l’oficina de la Federació Catalana d’Atletisme en dies i horaris hàbils exigint el segell de
registre d’entrada on consti la data de presentació.
b) Per burofax imposat a Correos en la modalitat de certificat de contingut i acusament de rebuda.
c) Per qualsevol altre medi admès en dret.
5. Els documents enviats per correu electrònic només seran vàlids, o bé, en cas de que siguin lliurats mitjançant
certificat d’entrega per entitat homologada, o bé, en el cas que els interessats hagin designat i acceptat de forma
expressa la seva conformitat a rebre i emetre notificacions a través d’un correu facilitat expressament per aquest
finalitat.
Article 18è.-

Lloc de les notificacions dels actes electorals.-

Tots els actes, comunicacions i decisions de la Junta Electoral s´inseriran al tauler d´anuncis de la seu social de la
Federació Catalana d’Atletisme, C/ Trafalgar, 12, entresòl-2ª, de Barcelona, i a la seva web federativa, pel
coneixement general durant tot el procés electoral, i per tant, es considerarà que amb aquest tipus de
publicacions es donarà per acomplert el requisit de la publicitat i per realitzades les notificacions de les diferents
fases electorals, sense perjudici d’aquells supòsits en que sigui preceptiva la comunicació personal a l’interessat. A
aquests efectes es crearà un espai informatiu a la pàgina web de la Federació.
Article 19è.-

Règim normatiu i legal subsidiari.-

En tot el no previst en el present Reglament Electoral, serà d´aplicació el disposat en els Estatuts de la Federació
Catalana d’Atletisme i en la normativa vigent que sigui d’aplicació especialment el Decret 58/2010 i el Decret
55/2012 de la Generalitat de Catalunya així com Decret Legislatiu de text únic de Llei de l’Esport 1/2000.
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TITOL III

PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ DELS COMITÉS I COMISSIONS I ELS REPRESENTANTS DELS ESTAMENTS
D’ATLETES, TÈCNICS-ENTRENADORS I JUTGES DE CARÁCTER REPRESENTATIU A L’ASSEMBLEA GENERAL.

Article 20è.- Comissions i comitès de caràcter representatiu a l’assemblea general de la Federació Catalana
d’Atletisme.1. Per l’elecció els representants a l’assemblea general de la FCA dels estaments d’Atletes, Tècnics-Entrenadors i
Jutges, es seguirà el procediment electoral regulat en aquest Títol.
2. Les Comissions i Comitès dels estaments de caràcter representatiu a l’assemblea general de la Federació
Catalana d’Atletisme, son les següents:
a) Comissió d’Atletes.- Els membres de la Comissió d’Atletes seran escollits per i entre els integrants del
Cens federatiu de l’estament d’Atletes elaborat al primer dia de la temporada 2022 segons procediment
regulat en aquest Reglament. Estarà composada per 10 membres. L’elecció dels membres de la Comissió
es farà en règim de candidatures obertes sent designats els que obtinguin més vots. El representant a
l’Assemblea General de la FCA de l’estament d’Atletes serà escollit per majoria simple entre els membres
de la Comissió.
b) Comitè Català de Jutges d’Atletisme.- Els membres d’aquesta Comissió seran escollits per i entre els
integrants del Cens federatiu de l’estament de Jutges elaborat al primer dia de la temporada 2022 segons
procediment regulat en aquest Reglament. El Comitè Català de Jutges d'Atletisme estarà composat per
10 membres. L’elecció dels membres del Comitè es farà en règim de candidatures tancades que
inclouran els noms dels integrants de les mateixes en nombre no inferior a 5 encapçalada pel candidat a
president de la Comissió. Serà designada guanyadora la candidatura que obtingui la majoria simple de
vots. El representant a l’Assemblea General de la FCA de l’estament de jutges serà escollit per majoria
simple d’entre els membres del Comitè.
c) Comissió de Tècnics-Entrenadors.- Els membres d’aquesta Comissió seran escollits per i entre els
integrants del cens federatiu de l’estament de tècnics-entrenadors elaborat al primer dia de la
temporada 2022 segons procediment regulat en aquest Reglament. Estarà composada per 10 membres.
L’elecció dels membres de la Comissió es farà en règim de candidatures obertes sent designats els que
obtinguin més vots. El representant a l’Assemblea General de la FCA de l’estament de tècnicsentrenadors serà escollit per majoria simple d’entre els membres d’aquesta Comissió.
3. El mandat dels membres d’aquestes Comissions i Comitès coincidirà amb la durada del mandat de la Junta
Directiva de la Federació. Quan l’Assemblea General acordi l’inici del període electoral per escollir el president i la
Junta directiva de la Federació s’iniciarà el període electoral per escollir els membres de les Comissions i comitès
representatius i els seus representants.
4. Els Candidats elegits per integrar les Comissions i els Comitès d’Atletes, d’Entrenadors, i del Comitè Català de
Jutges hauran de prendre possessió i escollir el seu representant a l’Assemblea abans de la votació del President i
Junta Directiva de la FCA de tal manera que pugui participar en nom de l’estament respectiu en l’acte electoral
com a membre de ple dret de l’assemblea general.
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Procediment per l’elecció dels membres del Comitès.-

El procés electoral per l’elecció dels membres i representants de les comissions d’Atletes, d’Entrenadors i Jutges,
tindrà les següents fases:
1. CONVOCATORIA D’ELECCIONS.- Al moment de convocar-se eleccions a president i Junta Directiva de la
Federació, es comunicarà als membres majors d’edat que integren a data de l’1 de gener de 2022 el Cens
d’electors de cadascun dels estaments d’Atletes, Entrenadors i Jutges, l’inici del procés electoral i el seu calendari
mitjançant la publicació de la convocatòria a la web i utilitzant tots els medis de difusió escaients.
2. EXPOSICIÓ DEL CENS.- El cens d’electors de cada Comissió i comitè estarà a disposició dels interessats a les
oficines de la FCA per un període de 10 dies naturals a comptar des de l’inici del procés electoral durant els quals
es podran fer per escrit propostes de correccions del cens. Les impugnacions al cens es resoldran en el termini de
2 dies per l’Òrgan electoral designat a l’efecte. El silenci en la reclamació es considerarà positiu.
3. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES.- Finalitzat el termini anterior es concedirà un nou termini de 10 dies naturals
perquè qualsevol membre que figuri en el Cens de cadascun dels estaments pugui presentar-se com a Candidat
per ser escollit per formar part de la Comissió o Comitè respectius. El llistat de Candidats de cada estament
s’exposarà a les oficines de la FCA fins a la data de les eleccions. Les reclamacions contra els Candidats es podran
fer en el termini de 3 dies laborables següents a l’inici de l’exposició de les llistes de candidats a les oficines de la
FCA.
4. VOTACIONS.- Finalitzat el període anterior, es celebraran en la data designada en el calendari les votacions per
a cada Comissió i Comitè dels estaments als locals de la Federació Catalana d’Atletisme C/ Trafalgar, 12, entresòl
2ª de Barcelona, i durant un període de 5 hores ininterrompudes des de les 15,00 fins a les 20,00 hores del dia
assenyalat. L’acte de les votacions serà controlat pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva que actuarà com
a Òrgan Electoral qui farà l’escrutini i proclamarà els resultats una vegada finalitzades les votacions.
5. IMPUGNACIONS.- El resultat de les votacions podrà ser impugnat durant els 3 dies laborables següents a la
votació. El Comitè de Competició u Òrgan electoral designat haurà de resoldre en els 2 dies hàbils següents. En cas
que s’acceptés la impugnació de les eleccions s’hauran de repetir en el termini màxim de deu dies.
6. REPRESENTANT A L’ASSEMBLEA GENERAL.- El membres electes de cada Comitè celebraran una reunió per
escollir d’entre els mateixos el representant a l’assemblea general de la FCA, el qual s’incorporarà d’immediat com
a membre de ple dret a l’assemblea general que te per objecte l’elecció del president i Junta directiva d ela FA.
Article 22è.-

Òrgan electoral competent.-

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva actuarà com a Òrgan Electoral d’acord l’article 107.3. e) dels
Estatuts, tant per l’acceptació, rectificació del Cens d’electors, com per resoldre les impugnacions que es puguin
presentar contra els Candidats o contra qualsevol altra incidència que es produeixi en el decurs del procés
electoral. Estarà assistit del secretari de la Federació o persona que aquest delegui i per un assessor jurídic.
Article 23è.-

Calendari Electoral.-

El procés electoral per l’elecció dels membres i representants de les Comissions i Comitès representatius
s´ajustarà al Calendari Electoral de l’any 2022, següent:
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COMPUT DELS DIES - 2022

FASES DEL PROCÈS ELECTORAL

10- Febrer

CONVOCATÒRIA d’eleccions a comissions i comitès d’Atletes, TècnicsEntrenadors i Jutges. Comunicació als membres dels cens dels Estaments l’inici
de procés electoral.

Del 11 al 20- Febrer
21- Febrer
Del 22- Febrer al 3- Marc

4 i 5- Març

EXPOSICIÓ PUBLICA DEL CENS ELECTORAL de cada estament i mentre es
podran interposar reclamacions al mateix.
RESOLUCIÓ de les reclamacions presentades contra el Cens.
-PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES ALS COMITÈS. En el cas de les comissions
d’Atletes i Entrenadors les Candidatures son Obertes, i en el cas del Comitè de
Jutges les Candidatures son tancades amb un mínim de 5 membres.
-Exposició pública del llistat de candidats.
-En cas de presentació d’una sola candidatura proclamació directa.
IIMPUGNACIONS al llistat de Candidats.

6- Març

RESOLUCIO de les reclamacions presentades i exposició del llistat definitiu de
Candidats fins el dia d eles votacions.

11- Març

VOTACIONS des de les 15,00 a les 20,00 hores als local de la FCA. Escrutini i
proclamació de candidatures guanyadores.

14 i 15- Març

IMPUGNACIONS del resultat de les votacions.

16- Març

ELECCIÓ DEL REPRESENTANT DE CADA COMITÈ A L’ASSEMBLEA GENERAL per
estaments d’entre els membres de cada Comitè.

19- Març

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA per realitzar l’acte de les votacions a
president i Junta directiva de la FCA. Escrutini i Recompte de vots i proclamació
provisional de la candidatura guanyadora.

Article 24è.- Règim normatiu subsidiari.En totes les qüestiones no previstes en aquest Títol s’aplicaran subsidiàriament les normes del Títol II previstes per
l’elecció del president i Junta directiva de la Federació Catalana d’Atletisme i els Estatuts federatius.

Barcelona, a ___________________.

El President
Vist-i-Plau
(signat a l’original)

El Secretari
(signat a l’original)
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DILIGÈNCIA.- Barcelona, a _____________________________.
Per fer constar que aquest Reglament i Calendari Electoral integrat per 24 articles i dos documents annexes ha
estat aprovat per acord adoptat en l’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d’Atletisme, en la
sessió celebrada a Barcelona, el dia __________________, convocada expressament a aquest efecte.
El Secretari
(signat a l’original)
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CANDIDATURA TANCADA A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ
CATALANA D’ATLETISME
Mitjançant aquest escrit presento la meva Candidatura a President de la FEDERACIÓ CATALANA
D’ATLETISME per participar en les Eleccions que es celebraran el dia 19 de Març de 2022 que, a més,
estarà integrada pels següents membres per composar la Junta Directiva, d’acord l’article 7è del
Reglament Electoral.
CANDIDAT A PRESIDENT:
SR/A. EN/NA............................................................................................................................
D.N.d’I. nº: ............................
MEMBRES PER INTEGRAR LA JUNTA DIRECTIVA:
- .......................................................................................................D.N.I.:.............................
- .......................................................................................................D.N.I.:.............................
- .......................................................................................................D.N.I.:............................
- ......................................................................................................

D.N.I.:........................

- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.:

.............................

- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
-........................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
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- .......................................................................................................D.N.I.: .............................
- .......................................................................................................D.N.I.: .............................

D’acord l’article 7.3. del Reglament Electoral adjunt s’acompanyen _____ AVALS de suport a la
candidatura i les fotocòpies dels D.N.d’I. dels membres de la Candidatura.
I en prova de conformitat, tots els membres integrants de la Candidatura signen al marge del
present escrit, a __________________________________________________________
____ ___________________________________________________________________

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME.(ANNEX 1)
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AVAL A CANDIDAT A PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME

EL MEMBRE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Representat pel Sr./Sra........................................................................................................... D.N.d’I
nº:......................................

ATORGA AVAL I SUPORT,

AL CANDIDAT A PRESIDENT
DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME SR./A.
EN/NA........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
i als membres de la Junta Directiva de la Candidatura que encapçala en les eleccions a President i
Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme que es celebraran el dia 19 de Març de 2022,
d’acord l’article 7.3. del Reglament Electoral.

I perquè així consti, signa el present, a _______________________________________ el dia
_________________ de ________________________ de 2022.

Signatura:

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME.(ANNEX 2)
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