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ELECCIONS A REPRESENTANT DE TÈCNICS 

 

 

La junta directiva, després de la dimissió presentada el passat dia 20 d’octubre d’en Jose 
Manuel Perez Perez, convoca eleccions a REPRESENTANT DE TÈCNICS de la FEDERACIÓ 
CATALANA D’AGILITY. 

El/la representant de tècnics serà membre de l’assemblea general de la Federació, del 
Comitè Esportiu i de la Escola Catalana d’Agility amb veu i vot. 

El mandat tindrà una durada de quatre anys. 

 

 

CALENDARI ELECTORAL 

 

● Dia 20/10/22.  Renuncia del càrrec de Jose Manuel Perez Perez, actual 
representant dels tècnics. 

● Del 1/11/22 al 13/11/22. Exposició del llistat de tècnics amb llicència de 
competició amb dret a vot i període de presentació de reclamacions respecte 
d’aquest llistat. 

● Dia 16/11/22. Resolució de les reclamacions presentades. 

● Dia 19/11/22. Publicació del cens definitiu d’electors, un cop resoltes les 
reclamacions presentades. 

● Del 21/11/22 al 30/11/22. Període de presentació de candidatures. 

● Dia 05/12/22. Proclamació de les candidatures vàlides i comunicació als 
candidats. 

● Del 8/12/22 al 31/12/22. Campanya electoral 

● 08/01/23. Realització de les eleccions coincidint amb la prova del Club Esportiu 
Vallès. L’horari de votació coincidirà amb la realització de la prova. 
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REGLAMENT ELECTORAL 

 

Aprovat per la junta directiva en la seva reunió del dia 12 de febrer de 2021 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. 

1. El representant dels tècnics es proveirà mitjançant sufragi lliure, igual i secret pels 
tècnics federats amb llicència en vigor, per majoria de vots i amb presentació i 
acceptació prèvia de candidatures.  

2. Són electors els titulars d’una llicència de tècnic. 

Article 2. 

Per poder ser candidat a REPRESENTANT DE TÈCNICS és necessari complir els requisits 
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. 

4. Ser titular de la llicència de tècnic de la Federació en vigor per a la temporada en 
curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria d’eleccions. 

5. Que hagi participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial 
de la Federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al 
moment de convocatòria d’eleccions. 

Article 3. 

Els components de la Junta Electoral elegits per la Junta Directiva han de prendre 
possessió del càrrec i constituir-la formalment en el termini de tres dies naturals, segons 
acord de la Junta Directiva. En l’acte de constitució han d’escollir el president. 

Ha d’actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el secretari 
de la Federació, que ha d’estendre acta de totes les reunions i dels acords que adopti la 
Junta Electoral, amb el vist-i-plau del president/a. 

La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins 
a l’acabament del procés electoral.  
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Article 4. 

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. 

Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l’elegit alguna circumstancia 
plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substitut pels 
suplents escollits.  

Article 5. 

Els elegits com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a 
prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan 
electoral, haurien de ser substituïts pels membres que designés la Junta Directiva, sense 
perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se'n poguessin derivar. 

Article 6. 

La Junta Electoral té les funcions següents: 

1. Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’Assemblea 
o tècnics  respecte al cens o les llistes electorals. 

2. Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació. 

3. Decidir, a instància de qualsevol membre de l’Assemblea o candidat, o per 
iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs 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 en tot procés electoral. 

4. Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que 
s’estableixin legalment. 

5. I en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de 
l’Assemblea, els candidats o tècnics en qualsevol fase del procés electoral.  

Article 7. 

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. 

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. 
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Article 8. 

L’acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels interventors que 
designi cadascun dels candidats, que aixecaran acte acabada la votació i el recompte. 

Les eleccions es duran a terme pel sistema de llista oberta. 

Article 9. 

No s’admetran els vots per correu ni els vots per delegació.  

Article 10. 

La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es 
produís un empat entre dues o mes candidatures que hagin obtingut més vots, s’haurà 
de fer una nova votació entre els empatats al cap de set dies en les mateixes condicions. 

Article 11. 

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s’ha 
de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents a les candidatures 
presentades i a la Junta Directiva. Contra l’acta de proclamació de la candidatura 
guanyadora es podran interposar el recurs previst a l’article 7, d’aquest Reglament.   

Article 12. 

Si només es presentés o restés vàlida una candidatura, no es realitzarà l’acte de votació 
i la Junta Electoral en donarà compte a la Junta Directiva a fi que la Presidenta de la 
Federació, o la persona delegada, faci la proclamació del nou REPRESENTANT DE 
TÈCNICS. 

 

Tots els candidats a representant enviaran la seva petició a la Secretaria de la 
Federació al correu electrònic info@fcagility.cat 

 

Badalona, 25 de octubre de 2022  

 
La Presidenta 
Marta Menac Ayats 

El Secretari 
David Infante 

 


