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PROCEDIMENT I REGLAMENT ELECTORAL A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ
( Reglament del procediment regulat en els estatuts vigents adaptats al Decret
55/2012, de 29 de maig, de les entitats esportives de Catalunya )
( Els articles reproduits son els del estatuts vigents que regulent el present procediment )
Article 19
D'acord amb la legislació vigent, els membres FCTRI poder ser membres afiliats, seguint les
pautes següents.

A) MEMBRES AFILIATS:
Son membres afiliats aquells clubs i associacions esportives que hagin complert les condicions de
tot ordre establertes en aquests Estatuts, haver estat admeses per la Junta Directiva, tenir per
objecte la pràctica, promoció o difusió de I ‘esport del Triatló, , tenir un mínim de 20 llicencies en
vigor a la temporada en curs i en el moment de celebrar l’assemblea ,i estar inscrit en el Registre
d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
B) MEMBRES ADHERITS:
Seran membres adherits aquells clubs o associacions esportives que, havent sol·licitat la seva
afiliació a la FCTRI, estiguin en tràmit d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la
Generalitat o pendents de complir els requisits exigits al paràgraf anterior per ser considerats
membres de ple dret de I ‘ens federatiu.
Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en el
termini d'una temporada esportiva, en el cas contrari perdran la seva qualitat d'adherits. Si
assoleixen la condició d'afiliats dins del termini fixat el temps durant el qual hagin tingut la condició
d'adherits comptarà a I ‘efecte d'antiguitat per poder ser considerats membres de l'Assemblea
General.
També es consideraran membres adherits les seccions esportives de les entitats de caràcter no
esportiu legalment constituïdes des de que hagin sol·licitat I ‘adhesió i hagin estat admeses per la
Junta Directiva de la FCTRI sempre i quan estiguin adscrites el Registre d'Entitats Esportives de la
Generalitat.
Article 26
La composició de l'Assemblea és la següent:
PRESIDENT: El president de la Junta Directiva de la FCTRI.
LA JUNTA DIRECTIVA .
CLUBS: Els presidents o representants acreditats de els clubs o associacions esportives afiliades,
sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat mínima de afiliació dos anys .
Com a norma general, la representació recau en el president o presidenta de l’entitat.
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En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació
en una assemblea, la pot exercir el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i
degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l’Esport, pugui ocupar aquesta
representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya. En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el
representant legal de l’entitat o en el responsable de la secció, sempre que consti degudament
inscrit en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
ESTAMENTS D’OFICIALS I TÈCNICS ESPORTIUS: Son els representants dels tècnics
vinculats a la federació i que tenen que tenir com a mínim dos anys consecutius de llicencia
en vigor i en el cas dels oficials, poder actuar com a jutge general d’una prova . Seran
escollits per sufragi d’entre els membres dels seus respectius col·lectius sempre i quan el
col·lectiu a qui pertanyent tingui igual o més de 20 llicencies i en la proporció d’un
representant per cada fracció de 20 llicencies amb el límits establerts en l’art 57 del
decret 55/2012 . El seu mandat de representació es de 4 anys .

Article 27
Tots els membres de l'Assemblea tenen un vot.
1. Tots els membres de ple dret tenen veu i vot a l’assemblea.
2. Tots els clubs i d’altres entitats membres de l’assemblea, per tal de poder exercir el dret a vot a
l’assemblea han d’haver participat, com a mínim, en dues de les Lligues Nacionals de Catalunya
en les dues últimes temporades i han de tenir una antiguitat mínima de dos anys a la federació.
3. El vot del/de la president/a d’un club i el dels representats d’estaments serà indelegable.

Article 36
Són membre de la Junta Directiva els càrrecs i persones següents:
el president, que és el de la Federació.
el vicepresidents, fins un màxim de dos .
el secretari.
el tresorer.
els vocals fins a un número de quatre .
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PROCEDIMENT ELECTORAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA I DELS
REPRESENTANTS DELS ESTAMENTS

Article 55
Els càrrecs de la Junta Directiva i representants d’estaments , s'han de proveir mitjançant sufragi
lliure, directe, igual i secret pels membres de l'Assemblea General i els membres dels estaments ,
per majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures.
Article 56
Per poder ser candidat a president , membre de la Junta Directiva o representants d’estaments ,
és necessari complir els requisits següents:
1 Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
2 Ser major d'edat i estar en ple ús de els drets civils.
3 No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada per I ‘òrgan competent.
4 Ser titular de la llicencia federativa amb una antiguitat mínima tres anys consecutius, i en el cas
dels tècnics esportius, estar degudament inscrits en el registre de professionals de l’esport de la
Generalitat de Catalunya.
5 En el cas del president o membre de la Junta Directiva , ser membre de ple dret amb veu i vot
de l’assemblea general amb una antiguitat mínima de tres anys.
6 En el cas del president o membre de la Junta Directiva , no exercici funcions de consell o
assessorament professional o prestar serveis professionals sota relació laboral, civil o mercantil a
la mateixa federació o a qualsevol de les seves entitats instrumentals . En el cas del president, la
incompatibilitat
també inclou a les empreses privades dedicades a l’organització de
competicions de les modalitats de la federació .

Article 57
La convocatòria per a I' elecció de la Junta Directiva de la FCTRI s'ha de dur a terme mitjançant I'
acord de l'Assemblea General.
La convocatòria ordinària a eleccions a representant d’estaments la realitzarà el president dins
dels trenta dies naturals immediats a la seva proclamació i el seu mandat serà per quatre anys .
E l procediment electoral es regirà per el que disposen aquest estatuts i els seus reglaments
específics. En cas de que un dels seus representats no acabes el seu mandat, serà substituït per
un dels suplents escollits en les votacions del seu estament.
A I' ordre del dia, ha de constar la proposta del procediment a seguir per a I' elecció, la del
calendari electoral i la del manament de la Junta Electoral, que ha d'estar formada per tres
membres titulars i tres de suplents els quals s'han d'escollir en elecció lliure, directa, igual i
secreta d'entre tots els membres que assisteixin a l'assemblea.
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Entre el dia en què es prengui I' acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració han de
transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
L'acord de convocatòria d'eleccions ha d'incloure, com a mínim, les qüestions següents:
1 El termini per a la constitució de la junta electoral escollida.
2 La fixació de la data de la celebració de I' acte electoral i el calendari electoral.
3 El reglament electoral.
Article 58
Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la
formalment en el termini fixat per l'Assemblea.
En I' 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 general de
la Federació, que ha d'estendre acta de totes les reunions i de els acords que adopti la Junta
Electoral, amb el vistiplau del president.
La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a I'
acabament del procés electoral.
Article 59
El càrrec del 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.
Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en I' elegit alguna circumstancia plenament
justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substitut pels suplents escollits.
Article 60
EIs 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 o, si és procedent la Comissió Gestora,
sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se'n poguessin derivar.
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Article 61
La Junta Electoral té les funcions següents:

a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres l'Assemblea respecte al cens o
a les llistes electorals.
b) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
c) 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'oportunitat, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d'estar presents en tot el procés
electoral.
d) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s'estableixin
legalment .
e) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea o
els candidats en qualsevol fase del procés electoral.
Article 62
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, pot interposar-se recurs ordinari davant el Comitè Català
de Disciplina Esportiva en un termini de tres dies, la resolució del qual esgota la via administrativa.
Article 63
Les eleccions s'han de fer pel sistema de llista tancada. A la candidatura han de figurar els noms
de els membres de la candidatura encapçalats pel candidat a president . Aquest distribuirà els
diferents càrrecs entre els membres de la candidatura després de I ‘elecció.
Les candidatures han de tenir, com a mínim, un nombre de candidats no inferiors als 2/3 dels
càrrecs elegibles i la presència d’homes i dones reflecteixi la proporcionalitat de gènere pel
nombre de llicències agafant per referència les de la temporada anterior a les eleccions, però en
tot cas amb un mínim de tres dones. En cas que la proporció de dones doni un número fraccionat
de representació, sempre es considerarà com l’enter següent ( p.e.: 3,3 , es tindrà que tenir 4
dones ).

Article 64
Les candidatures han d'estar avalades per un nombre d'assembleistes que representi, al menys el
deu per cent dels vots de l'Assemblea General.
Cap assembleista pot donar suport a més d'una candidatura o proposar-ne més d'una.
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Article 65
Els membres de I' Assemblea que avalin les candidatures ho hauran de fer constar per escrit en
els formularis que oficials que emetrà la federació a tal efecte .
Si I' avalador és una entitat esportiva, club o associació, en el formulari s’adjuntarà fotocopia del
DNI del president , fotocopia del NIF de l’entitat i segell de la mateixa . Serà nul qualsevol
formulari d’aval que no compleixi amb aquest requisits establerts .
Si I' avalador és una persona física, haurà d'adjuntar a I' escrit d'adhesió la fotocòpia del seu DNI.
Article 66
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'
inici el termini de presentació de candidatures.

Article 67
El mandat de els càrrecs de la Junta Directiva té una durada de 4 anys i la seva renovació serà
total, i tots els càrrecs són reelegibles per un màxim de tres mandats consecutius.
Article 68
L'acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels interventors que designi
cadascun de els candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.
L'acte de la votació pot fer-se en el marc d'una assemblea general extraordinària convocada a
aquest efecte o bé aprofitant una assemblea general ordinària.

Article 69
No s'admetran els vots per correu ni els vots per delegació.
La representació quan no I' assumeixi el president de I' entitat, s'haurà d'acreditar mitjançant una
certificació d'acord de la Junta Directiva d'aquesta entitat.
En cap cas s'admetrà més d'una representació per persona.

Article 70
La candidatura que obtingui la majoria de vots serà considerada guanyadora Si es produís un
empat entre dues o més candidatures que han 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.
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Article 71
L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s'ha de
comunicar, mitjançant certificació, dins de els tres dies següents, a les candidatures presentades i
al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el qual n'informarà a la UFEC i a
la FETRI.
Contra I ‘acta de proclamació de la candidatura guanyadora es podrà interposar els recursos
prevists a l’article 62, paràgraf 3r d'aquests Estatuts.
Article 72
Si només es presentés o resti valida una única candidatura tancada, no es realitzarà I ‘acte de
votació, i la junta electoral en donarà compte a el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, per tal 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 FETRI i a la
UFEC.
Article 73
Si no es presentés cap candidatura o no fos valida 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 I ‘únic objectiu d'administrar la Federació i convocar i fer noves eleccions en el
termini màxim de tres mesos.

ANNEXA:
La publicació i consulta del cens es realitzarà al taulell d’anuncis de la Federació de la seu de la
Rambla Guipúscoa 25, 2-D de Barcelona en horari d’oficina ( de 8 a 14 i de 17 a 20 hores de
dilluns a divendres ).
Tots el tràmits referents a les eleccions es podran dur a terme a la seu de la federació dins dels
horaris laborables establers.
Les reunions de la Junta Electoral es realitzaran a la seu de la Federació de la Rambla Guipúscoa
25, 2-D de Barcelona o de manera telemàtica.
El cens el formaran aquells amb dret a vot a l’Assemblea General tal con s’estableix en els
Estatuts ( art. 27 ) .
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Les al·legacions al cens electoral només la podrà realitzar el representant legal de l’entitat
afectada presentant escrit amb paper i segell de l’entitat , la seva signatura i copia del DNI a la
seu de la federació en horaris d’atenció al públic.
Per tal d’establir , si escau, el percentatge proporcional de representació de dones en les
candidatures s’informa que el número de llicencies en la temporada 2021 de majors de 18 anys
per sexes en el moment de fer la convocatòria electoral es el següent:
HOMES
DONES
PERCENTATGE DONES

2.428
632
20,6 (2,06 )

En tots cas, el número mímim de dones per candidatura ha de ser de tres ( art.63 )

CALENDARI ELECTORAL
28 d’octubre de 2021: Aprovació reglament i calendari electoral . Elecció dels membres de la
Junta Electoral.
8 al 12 de novembre de 2021: Publicació i exposició del cens electoral a la seu de la Federació
en horari laborable.
15 al 17 de novembre de 2021: Termini al·legacions al cens electoral.
18 de novembre de 2021:
presentació candidatures.

Proclamació definitiva del cens electoral. Obertura termini de

25 de novembre de 2021: Fi termini presentació candidatures. Publicació de les candidatures i
obertura del termini al·legacions a candidatures.
30

de novembre de 2021: Fi termini al·legacions a les candidatures.

1

de desembre al 9 de desembre de 2021 : Campanya electoral.

10

de desembre de 2021 : Jornada de reflexió

11 de desembre de 2021 : Assemblea Extraordinària per a dur a terme les votacions convocada
a les 11,00 hores en primera convocatòria i a les 11,30 hores en segona convocatòria per a dur a
terme les votacions. Proclamació de la candidatura guanyadora.
En assemblea general ordinària de 28/10/2021, han estat escollits com a membres de la
junta electoral: Joan Carles Castellà Marchan, Antoni Ruiz Catalan i Josep Maria Esteva
Paytuví. Actua com a secretari, Sergi Noguera Cano.
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