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REGLAMENT D’ ELECCIONS D’ASSEMBLEISTES FCA 2019
ARTICLE 1.- De la convocatòria d'Eleccions.
D’acord amb allò establert als vigents Estatuts de la Federació Catalana
d’Automobilisme, al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el
text únic de la Llei de l'Esport, i el Decret de les entitats esportives de Catalunya, i
per tal de procedir a l’elecció de setze (16) membres de l’Assemblea (8 en
representació de l’estament d’esportistes -pilots i copilots-, i 8 en representació de
l’estament d’oficials) tal i com preveuen els nostres Estatuts es convoca a
l’Assemblea General de la FCA, per tal que prengui l’acord de convocar eleccions, i
per a que aprovi el procediment electoral i el calendari.
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. Quan es digui que els dies són naturals
no s’exclouen ni els diumenges ni els festius. Quan es digui que els dies són
hàbils, es consideraran inhàbils els diumenges i festius autonòmics i locals de la
ciutat on es portin a terme les eleccions.
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.
Els terminis – en general - finalitzaran a les dinou hores i trenta minuts del
dia del seu venciment. No obstant, si en el calendari electoral figurés un altre horari
de termini serà aquest últim el vàlid.
ARTICLE 2.- De la Junta Electoral.
2.1.- L’Assemblea General, un cop aprovats el procediment i el calendari,
nomenarà la Junta Electoral que ha d’estar constituïda per tres membres titulars i
tres de suplents, els quals han de ser escollits en elecció lliure, igual i directa, i
d’entre tots els membres que assisteixen a l’Assemblea.
2.2.- El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible
amb la condició de candidat o de familiar de candidat, per afinitat o consanguinitat
fins el tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb
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candidat, i amb la condició de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.
En cas d’incompatibilitat s’haurà de nomenar un altre membre.
2.3.- En el cas que els elegits es neguin a la seva elecció o a exercir el
càrrec hauran de ser substituïts pels suplents, sens perjudici de les accions
disciplinàries que puguin correspondre.
2.4.- La Junta Electoral mantindrà el mandat i les funcions fins l’acabament
del procés electoral.
ARTICLE 3.- Funcions de la Junta Electoral
La Junta Electoral tindrà les funcions següents :
a) Publicar i donar a conèixer als electors tot el procés electoral a
l’espai web de la Federació Catalana d'Automobilisme,
(www.fca.cat), i proclamar el Cens Electoral al Tauler d'Anuncis de la
FCA .
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin respecte del
Cens Electoral i les candidatures.
c) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’Assemblea o candidat,
o per iniciativa pròpia sobre qualsevol incident que
s’esdevingui en el decurs del procés electoral que pugui constituir un
incompliment a la normativa electoral o que pugui afectar els
principis de publicitat i igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no
discriminació, i de secret de vot que han d’imperar en el procés
electoral.
e) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els
membres de l’Assemblea o candidats en qualsevol fase del procés
electoral.
f) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les
comunicacions legalment establertes.
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ARTICLE 4.- Reclamacions.
Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral tindran un
termini d’interposició de 3 dies naturals des de l’esdeveniment objecte de
reclamació, i la Junta Electoral haurà de resoldre en un termini no superior als 3
dies naturals des de la presentació de la reclamació.
Les resolucions de la Junta Electoral han de ser motivades, i totes són
executives.
ARTICLE 5.- Recursos Ordinaris
Contra els acords de la Junta Electoral, es podran interposar recurs ordinari
davant el Tribunal Català de l'Esport en el termini de 3 dies naturals, la resolució
del qual exhaureix la via administrativa. El Recurs Ordinari no suspendrà
l’efectivitat de les resolucions de la Junta Electoral, en tant el Tribunal Català de
l’Esport no digui una altra cosa.
ARTICLE 6.- Dels candidats.
Poden ser candidats, i tenen la consideració d’esportistes o oficials,
electors i/o escollits als efectes de poder integrar l’estament corresponent,
aquelles persones majors d’edat, que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya,
que estiguin en l’ús dels drets civils, en possessió de la llicència federativa
preceptiva, hagin participat en una competició o prova d’entre els Campionats,
Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya, com a mínim una vegada, durant la
temporada anterior o la temporada en curs, i no estiguin inhabilitades per un òrgan
competent.
ARTICLE 7. - De les candidatures
Els 8 representants dels estaments d’esportistes (pilots/copilots) i els 8
d’oficials han de ser escollits pels col·lectius dels estaments corresponents. Són
elegits d’entre els components de cadascun d’aquests estaments pels seus
integrants que han d’haver participat en una activitat o competició esportiva oficial
com a mínim, d’entre els Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya
durant la temporada anterior o la temporada en curs i han de tenir una antiguitat
mínima d’1 any a la Federació, i mitjançant sufragi lliure, directe, igual, secret, per
majoria de vots, i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures.
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ARTICLE 8.- Presentació de candidatures
Els candidats han de presentar una instància, expressant l’estament que
volen representar, juntament amb la Llicència Federativa preceptiva a l’estament i
la justificació d’haver participat en una competició o prova d’entre els Campionats,
Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya, com a mínim una vegada, durant la
temporades 2018 o la temporada en curs, i còpia del D.N.I. Les candidatures es
presentaran a la seu de la FCA abans de les dinou hores i trenta minuts de l’últim
dia que per poder fer-ho està indicat al Calendari Electoral.
La manca de qualsevol de les dades o documents exigits per la presentació
d'una candidatura, serà motiu suficient perquè la Junta Electoral rebutgi la
proposta.
El candidat que ho desitgi, a més a més, podrà indicar en el seu escrit, la
persona que el representarà per actuar com Interventor durant el procés electoral.
ARTICLE 9.- L'acte de votacions.
La Junta Electoral controlarà l’acte de votació i un cop finalitzats la votació i
el recompte aixecaran l’Acta corresponent i la publicaran.
Les votacions es realitzaran entre les 10 hores i les 20 hores del dia 1 de
febrer de 2019 a la seu federativa a Barcelona, i a les Delegacions Territorials de
Girona, Lleida i Tarragona.
Els llicenciats a les demarcacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona,
podran exercir el seu dret a vot a les seus de les seves respectives Delegacions
territorials. Amb aquesta finalitat, en les delegacions territorials de Girona, Lleida i
Tarragona s’efectuarà paral·lelament el procés electoral, per aquesta raó hi seran
exposades en el mateix dia i, en lo possible a la mateixa hora que a la Seu central
de Barcelona, els mateixos anuncis, comunicacions i llistats de la Junta Electoral.
Els Representants territorials seran els encarregats de publicar les llistes del
cens i les candidatures, i rebre les reclamacions i demés assumptes relacionats
amb el procés electoral que transmetran immediatament a la Junta Electoral.
El dia de la votació, el representant territorial o la persona que aquest
designi, assistit per dos membres més de la seva Delegació, presidirà l’acte de la
votació, el recompte i, posteriorment, redactarà l’Acta. Tota la documentació haurà
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de ser enviada el més aviat possible a la Junta Electoral. Les possibles
reclamacions o impugnacions hauran d’ésser enviades per correu electrònic per
què la Junta Electoral pugui resoldre dins els terminis establerts.
A l’acte de la votació podran assistir-hi els Interventors designats pels
candidats.
ARTICLE 10.No són admissibles ni els vots per correu, ni els vots delegats.
ARTICLE 11.11.1.- Seran declarats guanyadors els candidats que obtinguin la majoria
dels vots vàlids.
11.2.- En cas d’empat entre dos o més candidats, es realitzarà una segona
votació el setè dia següent, amb les mateixes circumstàncies de lloc i horari.
11.3.- Contra la proclamació de candidats declarats guanyadors es podrà
interposar recurs ordinari davant el Tribunal Catal’ de l’Esport en el termini de 3
dies naturals.
11.4.- Si només es presentessin o restessin vàlids 8 candidats
representants de cada estament, no es prosseguirà amb el procés electoral
respecte a l’estament corresponent i la Junta els proclamarà guanyadors.
11.5.- En el cas que no es presentés cap candidatura o totes les
presentades fossin declarades invàlides, quedaran vacants les places de
l’assemblea a que corresponguin.
11.6.- L’Acta de proclamació dels candidats guanyadors serà comunicada al
web de la FCA i al candidat guanyador mitjançant carta certificada en el termini de
tres dies següents a la votació
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CALENDARI ELECTORAL
ARTICLE 12.- Calendari Electoral.
12.1.- El dia de les eleccions hauran d’haver transcorregut un mínim de 30
dies i un màxim de 45 dies naturals des de la data de convocatòria, segons
estableixen els Estatuts de la FCA.
12.2.- Dins el termini dels 3 dies naturals següents a la celebració de
l'Assemblea, la Junta Electoral es reunirà i nomenarà un President. Actuarà com a
Secretari, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la FCA..
12.3.- Un cop constituïda la Junta Electoral farà publica la llista del cens
electoral a la seu federativa i a les Delegacions Territorials, i ordenarà publicar la
convocatòria d’eleccions a dos diaris d’àmbit català.
12.4.- 15 dies naturals després de publicar la convocatòria en els dos diaris,
i per un període de 10 dies naturals, s’obrirà el període d’admissió de candidatures.
Els candidats han de presentar a la seu Federativa l’escrit segons els Articles 6, 7 i
8.
12.5.- Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral
publicarà la Llista de Candidats que romandran per un termini no inferior a 10 dies
naturals en el taulell d’anuncis de la FCA, de les Delegacions Territorials i al web
de la FCA.
Durant els tres dies naturals següents al primer dia des de la publicació de
les candidatures seran admissibles les possibles impugnacions a les mateixes.
El termini per resoldre les impugnacions per la Junta Electoral, és de 3 dies
naturals .
ARTICLE 13.- Calendari.
13.1.- El calendari de les eleccions a assembleistes FCA 2019 serà el
següent:
24/12/2018

Constitució de la Junta Electoral i nomenament de càrrecs,
dintre dels tres dies naturals posteriors a l’Assemblea. Aquell
mateix dia publicació del cens a la FCA i a les Delegacions
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Territorials
26/12/2018

Publicació a dos diaris de la convocatòria d’eleccions.

29/12/2018

Fi del termini per impugnar el cens.

02/01/2019

Fi del termini de resolució de possibles reclamacions al cens.

10/01/2019

Inici del termini de presentació de candidatures.

21/01/ 2019

Fi del termini de presentació de candidatures.
El mateix dia publicació de candidatures en el tauler d’anuncis
de la FCA i a les Delegacions Territorials fins el dia 31.01.2019.

24/01/2019

Fi del termini per impugnar les candidatures.

27/01/2019

Fi del termini de resolució de possibles impugnacions a les
candidatures

01/02/2019

Votacions simultànies a la seu federativa, i a les 3
Delegacions Territorials de Girona, Tarragona i Lleida entre
les 10 hores i les 20 hores.
L’Acta de proclamació dels candidats guanyadors serà
comunicada al web de la FCA, i al candidat guanyador
mitjançant carta certificada en el termini de tres dies següents a
la votació.

.

7

