CIR: 4 (BIS)
CONVOCATORIA ELECCIONS DE REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEA
PER ESTAMENTS
Tal com s’estableix en els actuals Estatuts vigents en la seva disposició transitòria segona:
“ Per promoure la representació dels estaments a l’assemblea de la federació i de forma excepcional
,es podran convocar eleccions a representants per estaments de forma immediata a la entrada en
vigor d’aquest estatuts, i el seu mandat de representació tindrà com a termini l’establert en els
estatuts quan es convoquin noves eleccions “

queden convocades les eleccions a representants a estaments, segons el que disposen els
estatuts i el reglament electoral aprovat en junta directiva del 25 de gener de 2022, amb
efectes per constituir el cens a 1 de febrer de 2022.
SISTEMA D’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DELS ESTAMENTS.
1. La convocatòria a eleccions de representant d’estaments la realitzarà el president/a.
2. El seu mandat natural i el procediment electoral es regirà pel que es disposa en
aquest annexa i els estatuts.
3. En cas de que un dels seus representats no acabes el seu mandat, es proveirà
aquesta vacant pel temps que li restes de mandat amb el primer dels substituts de la
llista .
4. Per poder ser escollit com a representant d’estament s’ha de complir amb els següent
requisits:
-

Tenir llicencia en vigor durant els últim tres anys de manera consecutiva.
En el cas dels oficials o jutges, poder exercir de jutge general en una competició
d’àmbit nacional ( Nivell III ).
En el cas dels tècnics, estar degudament inscrit al registre de professional de l’esport
de la Generalitat de Catalunya o en col·legi professional a tal efecte.
Poden votar tots el oficials i tècnics amb llicència en vigor en el moment de
confeccionar-se el cens.

5. Un cop convocades les eleccions per part del president, la secretaria general de la
FCTRI confeccionarà un cens dels membres de cada estament i determinarà qui
compleix les condicions per poder ser elegible. Un cop publicat aquest cens,
s’estableix el següent calendari:
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CALENDARI ELECCIONS

Dia 07 al 10 (febrer ): Publicació i exposició del cens electoral a la seu de la Federació
en horari laborable. ( de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 19:00 a
la seu de Guipúscoa, 25 , 2-D de Barcelona ).
Dia 10 al 15 ( febrer ): Termini al·legacions al cens electoral.
Dia 16 (febrer ): Proclamació definitiva del cens electoral. Obertura termini de
presentació candidatures.
Els possibles candidats per manifestar la seva intenció a presentar-se a representant
d’estament omplirà el model normalitzat oficial que li facilitarà la federació, indicant si es
presenta com a titular o suplent.
Dia 22 (febrer) : Fi termini presentació candidatures. Publicació de les candidatures i
obertura del termini al·legacions a candidatures.
Dia 23 (febrer) a 28 (febrer): Fi termini al·legacions a les candidatures .En cas que el
màxim de representants a escollir coincidís amb el nombre de candidats presentats, ja no
es realitzaria l’acte de votació .
Dia 3 ( març ) : Acte de votació telemàtic a les 19,30 hores ( s’enviaran les credencial
d’accés ).
Tot el procés serà supervisat per la Secretaria General de la federació que actuarà com a
Junta Electoral i les seves decisions en primera instancia, podran ser recorregudes al
Comitè de Disciplina Esportiva de la federació.

Barcelona, 2 de febrer de 2022.
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