REGLAMENT ELECTORAL ELECCIONS FCC 2021
Art.1.- Legislació aplicable.
1. Text únic de la Llei de l’esport. Decret legislatiu 1/2000 de 31 juliol
2. Decret 58/2010 de 4 de maig, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes i
Decret 55/2012 de 29 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 58/2010.
3. Estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme, aprovats i inscrits amb les
modificacions posteriors al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya
Art.2.- Elecció dels càrrecs de president, i membres de la junta directiva.
El president, i els membres de la junta directiva són elegits, per un període de 4 anys, per
l’assemblea general mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret entre tots els
membres de l’assemblea, per majoria de vots. Es considera candidatura guanyadora la que
obtingui com a mínim la majoria simple.
Per poder ser candidat a membre de la junta directiva cal complir, com
a mínim, les condicions següents:
a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Ser major d'edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
Tot el procés electoral es desenvoluparà d’acord amb el CALENDARI ELECTORAL que
figura com ANNEX 1 del present Reglament.
El procés electoral serà controlat per la Junta Electoral, d’acord amb l’establert en el present
Reglament.
D’acord amb els Estatuts de la Federació, la junta directiva podrà estar formada per un màxim
de 18 membres.
Les eleccions, de president i membres de la junta, es duen a terme mitjançant candidatures
tancades en un nombre mínim de 12 membres (2/3 dels càrrecs elegibles).
Art.3.- Junta Electoral.
La Junta Electoral estarà integrada per 3 membres titulars i 3 membres suplents que seran
nomenats per sorteig entre els membres presents de l’assemblea general. Els components de la
junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini que fixi l’Assemblea i a l’acte
de constitució han d’escollir el president. Haurà d’actuar com a secretari de la junta electoral,
amb veu però sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha d’estendre acta de totes les
reunions i acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president. La junta
electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins
a la finalització del procés electoral.

La junta electoral té les funcions següents:
a) Aprovar el cens electoral i facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures
formalment proclamades
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui
constituir una infracció de la normativa electoral o que pugui afectar als principis de
publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar
presents durant tot el procés electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin
legalment.
f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració de les
eleccions i els seus resultats,
Totes les reclamacions davant la junta electoral s'han de presentar en un termini màxim de 3
dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta
electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors. Contra els acords de
la Junta Electoral es podrà interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en
un termini de 3 dies hàbils a partir de la notificació d’aquests acords, la resolució del qual
exhaureix la via administrativa.
Art.4.- Cens electoral.
El cens de les entitats afiliades per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de
proclamar la junta electoral. En el cens electoral constaran com electors la totalitat dels clubs i
associacions esportius o seccions esportives, amb un mínim d’un any d’antiguitat com
afiliades a la FCC. Aquest any d’antiguitat es considera en relació a la data de l’Assemblea
Extraordinària que aprova la convocatòria d’eleccions.
Tots els electors hauran d’estar al corrent de les obligacions amb la FCC a la data de
l’Assemblea Extraordinària que aprova la convocatòria d’eleccions.
El cens electoral estarà a disposició dels assembleistes a les dependències de la FCC i contra
el mateix es podrà interposar reclamació davant la Junta electoral en un termini de 3 dies
hàbils, que resoldrà d’acord amb el previst en el present Reglament.
Art.5.- Candidatures.
5.1.- Presidència i membres de junta.
Les eleccions es duen a terme mitjançant candidatures tancades en un nombre mínim de 12
membres, i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per
un nombre de entitats afiliades que representin, com a mínim, el 10% del total d’entitats del
cens publicat, tenint en compte que cada entitat pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a
una o més candidatures. Aquest document de suport haurà d’estar signat pel president de la
entitat afiliada i adjuntar la fotocòpia del seu DNI i podran ser lliurats en format electrònic.
S'haurà d'utilitzar obligatoriament el model de document de suport (aval) que es podrà
descarregar de la pàgina web de la Federació a partir de la data de la convocatòria de
l'Assemblea General Extraordinària.

Les propostes de candidatures es presentaran per escrit degudament signades per tots els
candidats i acompanyant fotocòpia dels seus DNI, a la secretaria de la FCC, adreçades a la
Junta electoral , dins el termini establert en el Calendari electoral, fent-se constar el nom i
cognoms dels membres de la llista encapçalats pel candidat a President.
S'haurà d'utilitzar el model que a tal fi aprovi la Junta Electoral segons l'article 10.
Cap persona no podrà formar part de més d’una candidatura. Si un membre de la junta
directiva es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar
en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura , no es realitzarà l’acte de la
votació.
Art.6.- Comissió Gestora.
En el supòsit que varis membres de la junta directiva es vulguin presentar com a candidats a
les eleccions, hauran de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini
de presentació de candidatures. No podran incorporar-se a la nova junta directiva
posteriorment a la seva elecció i durant la primera meitat del seu mandat, aquells membres de
la junta directiva que no dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la junta
electoral o els de la comissió gestora.
Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, incloent-hi el
president, aquesta continuarà administrant la Federació fins al dia de la proclamació de
candidatura guanyadora.
En el supòsit que la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentar-se
com a candidats a les eleccions, però no el president, aquest, juntament amb els membres que
quedin en els càrrecs directius, es constituiran en Comissió Gestora amb l'objecte
d'administrar la Federació fins al dia de la proclamació de candidatura guanyadora.
En tots els altres supòsits, la resta de membre que no hagin cessat juntament amb els suplents
de la Junta Electoral, es constituiran en Comissió Gestora amb l’objecte d’administrar la
Federació fins al dia de la proclamació de candidatura guanyadora.
Art.7.- Votacions.
La Junta Electoral controla l’acte de les votacions.
A tal efecte, s’entendrà que l’acte de les votacions es desenvolupa simultàniament en tots i
cadascun dels col·legis electorals previstos a la convocatòria.
No s’admeten els vots per correu ni per delegació. Com a norma general, la representació
recau en el president/a de l’entitat. En cas d’impossibilitat manifesta del president/a per
exercir la seva representació en l’acte de les votacions, la pot exercir el vicepresident/a
acreditant-se mitjançant un certificat de l'entitat signat pel president i el secretari.
Les eleccions es duran a terme mitjançant 5 col·legis electorals, un per cada delegació
territorial. Les entitats afiliades exerciran el seu dret de vot en el col·legi electoral
corresponent al seu domicili social. El col·legi electoral de Barcelona estarà situat a la seu
central de la Federació al Velòdrom d’Horta i els col·legis electorals de Girona, Lleida,
Tarragona i Tortosa a les seus de cada Delegació Territorial, en el cas que sigui possible, o
allà on es determina a l’art. 10.

A cada col·legi electoral hi haurà una mesa electoral amb una urna per a les votacions a la
presidència i a membres de la junta directiva. Les 5 meses estaran presidides pels 3 membres
titulars i dos dels 3 membres suplents de la Junta electoral.
El president de la Junta Electoral presidirà la mesa del col·legi central de Barcelona. La Junta
Electoral designarà, d'entre els seus membres, la presidència de la resta de meses electorals.
Tots els electors en el moment d’exercir el seu dret a vot s’hauran d'identificar amb el seu
DNI, permís de conduir o passaport.
L’horari de les votacions (de 16 a 20 hores) serà el mateix per a les 5 meses electorals.
Immediatament després de l'escrutini, els presidents de les meses electorals de Tarragona,
Lleida, Girona i Tortosa hauran de facilitar, al president del col·legi electoral central de
Barcelona, el resultat de les votacions mitjançant les corresponents actes d’escrutini que
també podran ser signades pels interventors designats pels candidats.
Cada candidatura podrà nomenar un màxim de 5 interventors que podran estar presents en els
cinc col·legis electorals establerts.
Art.8.- Proclamació candidatura guanyadora.
Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids.
En cas d’empat en la votació, caldrà realitzar una nova votació entre els empatats el setè dia
següent, als mateixos llocs, hora i condicions.
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora de l’elecció del president i junta directiva
de la FCC, es realitzarà per part de la junta electoral i es comunicarà, mitjançant certificació,
dins el 3 dies naturals següents, a les candidatures presentades, al Registre d’entitats
esportives del Consell Català de l'Esport.
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura , no es realitzarà l’acte de la
votació , i la Junta Electoral en donarà compte al Consell Català de l’Esport 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.
Art.9.- Absència de candidatures vàlides.
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral , amb
els membres suplents i si s’escau els membres de la junta directiva que no hagin cessat,
constituiran una comissió gestora amb l’únic objectiu d’administrar la federació i convocar i
realitzar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
Art10.- Seus, registre de documentació, impresos i notificacions.
La seu de la Junta Electoral serà la mateixa de la Federació Catalana de Ciclisme, Passeig Vall
d’Hebron, Velòdrom Municipal d’Horta-Miquel Poblet. Tota la documentació relativa a les
eleccions serà registrada al registre de la Federació Catalana de Ciclisme i lliurada al secretari
de la Junta Electoral.
La documentació podrà ser lliurada directament o bé per correu electrònic a
eleccions@ciclisme.cat
.

Els acords i documents oficials de les eleccions es publicaran a la web de la FCC,
www.ciclisme.cat, i a les dependències de la seu a Barcelona i a cada Delegació Territorial.
En el procediment electoral només es podran fer servir els impresos que la junta electoral
determini en el seu moment: Doc.1.- Presentació candidatura; Doc.2.- Nomenament
d’interventors; Doc.3.- Papereta de votació
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Barcelona, es realitzarà a
la sala Narcís Masferrer, porta 16 del Velòdrom Municipal d’Horta-Miquel Poblet, 08035
Barcelona.
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Tarragona, es realitzarà
al poliesportiu Josep Canadell i Veciana, carrer Alcalde Marian Fonts i Ciurana, s/n, a La
Canonja, 43110 Tarragona.
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Girona es realitzarà a la
seu de la Delegació, carrer Gaspar Casals, 12 4º 2ª, 17001 Girona .
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Lleida es realitzarà a la
seu de la Delegació, Av. del Segre, 7 25007 Lleida.
L’acte de votació pels Clubs afiliats amb seu social a la territorial de Terres de l’Ebre, es
realitzarà al Centre Cívic de Ferreries, Plaça de Joan Monclús, 1 43500 Tortosa.
L’acte de votació s’iniciarà a les 16:00 h del dissabte 27 de novembre de 2021, i finalitzarà a
les 20:00 h del mateix dia.

