FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY
PROCEDIMENT ELECTORAL

1r - La convocatòria d'eleccions per a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Hockey, es
regirà pel present Procediment electoral, pel Reglament que desprès es dirà i pel que determini la
Junta Electoral, tot això dins del marc legal dels Estatuts d'aquesta Federació; 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 d’acord amb les altres disposicions legals aplicables.
2n - Segueix el Reglament General que s'adjunta com ANNEX I a aquest Procediment Electoral.
3r - El Calendari Electoral es reflexa a l'ANNEX II, amb data del 10/04/2013 com a dia de celebració
de les eleccions que es faran al marc d'una Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc als
locals d'aquesta Federació Catalana de Hockey, situats a Rambla Catalunya núm. 5, 3r 1ª de
Barcelona, a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona.
4t - Seran membres de la Junta Electoral, d'acord amb l'article 45 dels Estatuts de la Federació, els
que siguin elegits per l'Assemblea General Extraordinària per sorteig entre els membres presents
de l’Assemblea.
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat
o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de
membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.
Serà secretari amb veu però sense vot el de la Federació Catalana de Hockey.
5è - La Junta Electoral haurà de quedar constituïda formalment el dia 6/03/2013, en un acte en el
qual els components de la mateixa prendran possessió del càrrec, escolliran el President, i complint
amb els mandats d'aquesta Assemblea, vetllaran pel rigorós compliment del procés Electoral.
6è - Una vegada culminat el procés i complert tot el que assenyalen els Estatuts de la Federació
Catalana de Hockey, la Junta Electoral cessarà en les seves funcions, salvant l’eventualitat
assenyalada a l’article 59 dels Estatuts de la Federació, elevant tot l’actuat a la Secretaria de la
Federació Catalana de Hockey, una vegada completades les comunicacions presents.
Barcelona, 5/03/2013.
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ANNEX I
REGLAMENT ELECTORAL

Article 1r
Aquest Reglament s'aplicarà a les eleccions per a la Junta Directiva de la Federació Catalana de
Hockey convocades per acord de l'Assemblea General Extraordinària celebrada en el dia 5/03/2013,
que va aprovar a la vegada aquest Reglament.
Article 2n
Es fixa com a domicili de la Junta Electoral el que ho és de la Federació Catalana de Hockey,
Rambla Catalunya núm. 5, 3r 1ª, de Barcelona.
Article 3r
Les eleccions es convoquen per elegir la Junta Directiva que com a tal es defineix als articles 43 al
61, ambdós inclosos, dels Estatuts de la Federació Catalana de Hockey.
Article 4t
Les eleccions es desenvoluparan d'acord amb el procediment electoral acordat a l'Assemblea
General Extraordinària abans esmentada, per aquest Reglament i pel que determini la Junta
Electoral, tot això dins del marc legal dels Estatuts d'aquesta Federació; 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
d’acord amb les altres disposicions legals aplicables.
Article 5è
Els càrrecs de la Junta Directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual
i secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria simple de vots i amb presentació i
acceptació prèvia de candidatures.
Article 6è
Per poder ser candidat a President o membre de la Junta Directiva és necessari complir els
requisits següents
1r - Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
2n - Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils.
3r - No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
Article 7è
La Junta Electoral desenvoluparà el procés d'acord amb el calendari aprovat a l'Assemblea General
Extraordinària.
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Article 8è
Les eleccions s'han de fer pel sistema de llista tancada.
A la candidatura ha de figurar el nom dels membres de la candidatura encapçalats pel candidat a
President, el qual distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura una vegada
produïda l’elecció.
Article 9è
Les candidatures han d'estar avalades per un nombre d'assembleistes que representi, com a
mínim, el 10 per 100 del total de vots de l'Assemblea General, tenint en compte que tot
assembleista pot donar el seu suport, mitjançant aval, a una o més candidatures.
Article 10è
Els membres de l'Assemblea que avalin les candidatures hauran de fer constar per escrit aquestes
circumstàncies.
Si el que avala és una Entitat Esportiva, Club o Associació, el document portarà la capçalera
original de l'entitat, les dades de la mateixa, el nom i cognoms de la persona signant, així com, el
seu DNI i la condició en que actua.
Si el que avala és una persona física, haurà d'adjuntar a l'escrit d'adhesió, fotocòpia del DNI.
Article 11è
Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a
candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï
el termini de presentació de candidatures.
Article 12è
El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys i la seva renovació serà
total. Tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació temporal.
La persona que sigui elegida com a President de la Federació Catalana ha de cessar tot tipus
d'activitats competitives de caràcter federat, tècniques i directives en l'esport específic i en l'àmbit
territorial de la Federació.
Article 13è
L'acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels interventors que designi
cadascun dels candidats que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.
Article 14è
La votació es desenvoluparà al marc de l'Assemblea General Extraordinària que la Junta Directiva
convocarà, per mandat exprés de l'Assemblea, pel proper 10/04/2013 a les 18:00 hores en primera
convocatòria i a les 18:30 hores en segona, als locals de la Federació, situats a Barcelona, Rambla de
Catalunya, 5,3r 1ª.
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Article 15è
No s'admetran els vots per correu ni els vots per delegació.
La representació, quan no l'assumeixi el President de l'entitat, l'haurà d'assumir el seu
vicepresident, en les condicions establertes al Decret 58/2010, de de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya
En cap cas s'admetrà que una persona exerceixi la representació de més d'una entitat a l’Assemblea
General.
Article 16è
La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es produís
un empat entre dues o més candidatures que hagin obtingut mes vots, s'haurà de fer una nova
votació entre els empatats, al cap de set dies, al mateix lloc, a la mateixa hora i en les mateixes
condicions.
Article 17è
L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s'ha de
comunicar, mitjançant certificació, dins del tres dies naturals següents, a les candidatures
presentades i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el qual informarà a
la Real Federación Española de Hockey i la UFEC.
Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es pot interposar el recurs previst al
paràgraf segon de l’article 50 dels Estatuts.
Article 18è
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, no es realitzarà l'acte de
votació, i la Junta Electoral en donarà compte a l’Administració esportiva de la Generalitat de
Catalunya, a fi que el Secretari General, o la persona delegada, faci la proclamació del nou
president i la Junta Directiva, i el Registre d'Entitats Esportives en doni compte a la Real
Federación Española de Hockey i a la UFEC.
Article 19è
Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb
els membres suplents i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió
Gestora, amb l'únic objectiu d’administrar la Federació i convocar i fer noves eleccions en el
termini màxim de tres mesos.
Article 20è
Totes les reclamacions que es presentin davant d'aquesta Junta Electoral, d'acord amb l'article 50
dels Estatuts de la Federació, compliran els terminis assenyalats als calendaris fixats a l'article 7è
d'aquest Reglament, i 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 el pediment exprés.
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Hi hauran de portar signatura i rúbrica de l’impugnant.
Article 21è
La Junta Electoral dictarà les resolucions en els terminis assenyalats al calendari abans esmentat.
Tota impugnació no prevista al calendari es regirà per l’assenyalat als Estatuts de la Federació
Catalana.
Article 22è
Les resolucions d'aquesta Junta seran executives sense perjudici dels recursos ordinaris pertinents.
Article 23è
Tot el que no estigui regulat en aquest Reglament serà resolt per la Junta Electoral.

Barcelona, 5/03/2013.
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ANNEX II
CALENDARI D’ELECCIONS
DATA
5/03/2013

6/03/2013

6/03/2013

11/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
a
18/03/2013
19/03/2013
22/03/2013
26/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
13/04/2013
15/04/2013

ACTE
Celebració de l’Assemblea General Extraordinària, on s’acorda i aprova:
la
convocatòria de les eleccions; la data de celebració d'eleccions a Junta Directiva; el
procediment electoral; el reglament electoral; el calendari electoral i es tria els membres
de la Junta Electoral especificant-se la data de la seva constitució.
Presa de possessió dels membres de la Junta electoral i constitució de la Junta
esmentada:
- Elecció del President de la Junta Electoral.
- Designació de Secretari de la mateixa.
- Assumpció del Reglament i Calendari.
- Confecció del cens o la llista electoral.
Publicació del cens o de la llista electoral al taulell d'anuncis de la FCH, assenyalant
termini per impugnacions (3 dies)
(Horari de la Secretaria de la FCH : des de les 10:00 fins a les 13:00 hores)
Fi del termini per impugnacions a la llista d'electors.
Resolució d'impugnacions a la llista d'electors.
Presentació de candidatures.

Proclamació de candidatures, assenyalant el termini per les impugnacions (3 dies)
(Horari de la Secretaria de la FCH : des de les 10:00 fins a les 13:00 hores).
Fi del termini d'impugnacions per la proclamació de candidatures.
Resolució d'impugnacions per la proclamació de candidatures.
Acte electoral dins del marc d'una Assemblea General Extraordinària.
Acta proclamació provisional candidatura guanyadora.
Fi termini d’impugnacions de l’acta de proclamació provisional de candidatura
guanyadora.
Publicació i comunicacions dels resultats definitius de les eleccions.

Barcelona, 5/03/2013.

6

