CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA.
______________________________________________________________________

En Sr. JOSEP SANCHIS I CUSSÓ, com a President de la Junta Directiva de la
Federació Catalana de Lluita, té el plaer de convocar-lo a la reunió d’Assemblea
General Extraordinària d’aquesta Federació que tindrà lloc el proper dia dijous 28 de
JULIOL de 2017 a les 18,30 hores, en primera convocatòria, i a les 19 hores, en segona
convocatòria, a las nostres dependencias socials ubicades al poliesportiu “LA MINA”
de San Adria del Besos, provincia de Barcelona, segons el seguent
ORDRE DEL DIA
1. Informe del President.
2. Nomenament de 2 interventors per l’aprovació de l’acta de l’assemblea, que
aprovaran i signaran l’acta conjuntament amb el president i el secretari.
3. Acord de convocatòria d’eleccions de Junta Directiva..
4. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral.
5. Aprovació, si s’escau, del reglament de procediment electoral.
6. Designacio per sorteig dels membres de la Junta Electoral
7. Precs i preguntes

Barcelona, a 27 de juny de 2017

President de la Federació Catalana de Lluita.

REGLAMENT ELECTORAL
FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA

Article 1. Elecció dels càrrecs de la Junta directiva i condicions per a ser membre
La Ju ta Di e tiva s elegida pels e
es de l’Asse lea Ge e al pe
i mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret.

ajo ia de vots

Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoría simple
Per poder ser candidat i membre de la Junta Directiva cal complir les condicions
següents:
a)
b)
c)
d)

Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
Ser majo d’edat.
Estar en ple ús dels drets civils.
No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora, en el moment de la convocatòria
del p o s ele to al, di tada pe l’ ga o pete t.

Article 2. Convocatòria d’eleccions
La o vo at ia pe a l’ele i dels membres de la Junta Directiva és competència de
l’Asse la Ge e al, ue ho ha d’a o da e eu i o vo ada a l’efe te.
La Ju ta Di e tiva ha de o vo a u a Asse lea Ge e al, d’a o d a
el p evist al
pu t a te io , tot te i t p ese t ue e l’o d e del dia ha d’i lou e les p opostes
següents:
a)
b)
c)
d)

P o edi e t ue al segui pe a l’ele i .
Reglament electoral.
Calendari electoral.
No e a e t de la Ju ta ele to al ue ha d’esta i teg ada pe 3
titulars i 3 de suplents.

e

es

El nomenament dels membres de la Junta electoral es realitza per sorteig entre els
e
es p ese ts de l’Asse lea ge e al.
e) Fixació del dia en que els membres de la Junta electoral han de prendre possessió
del càrrec.
E t e el dia e u es p e l’a o d de o vo at ia d’eleccions i el dia de la celebració
ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

Article 3. Junta electoral
Els components de la Junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini
ue fi i l’Assemblea al aprovar el calendari electoral.
A l’a te de o stitu i ha d’es olli el p eside t o presidenta i ha d’a tua o a
secretari/a de la Junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la FCLL,
ue ha d’este d e a ta de totes les eu io s i a o ds ue prengui la Junta electoral,
amb el vistiplau del president.
La Ju ta ele to al ue es o stituei d’a uesta a e a ha de
les funcions fins a la finalització del procés electoral.

a te i el seu

a dat i

Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la Junta electoral es neguen a
prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest
ga ele to al, s’ha de su stitui pels e
es ue desig i la Ju ta Di e tiva o, si
s’es au, la Co issi Gesto a.
La Secretaria General de l’Espo t i la U i de Fede a io s Espo tives de Catalu a, a
petició de la Junta electoral o dels membres de la Junta Directiva que restin en els seus
càrrecs o de la Comissió Gestora, poden enviar els seus respectius representants per
tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants
poden estar presents en les deliberacions de la Junta electoral.

Article 4. incompatibilitats dels membres de la Junta electoral
El càrrec de membre de la Junta electoral és incompatible amb la condició de candidat
o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau,
a
l’e ist ia de ela io s la o als o o t a tuals a
u a didat i a
la del
membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix una incompatibilitat o
o o e e l’ele te algu a i u stà ia ple a e t justifi ativa de la i possi ilitat
d’e e i el à e , s’ha de su stitui pels suple ts es ollits.

Article 5. Funcions de la Junta electoral
La Junta electoral té les funcions següents:
a)
b)
c)
d)

Aprovar el cens electoral.
Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
L’ad issi o la de ega i de les a didatu es i la seva p o la a i .
Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que
pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui
afe ta els p i ipis de pu li itat, igualtat d’opo tu itats, lli e tat, o dis i i a i
i se et de vot, ue ha d’esta p ese ts du a t tot el p o s ele to al.
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que
s’esta lei i legal e t.

f)

I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració
d’ele io s i els seus esultats.

Article 6. Reclamacions i recursos
Totes les e la a io s dava t la Ju ta ele to al s’ha de p ese ta e u te i i
à i de 3 dies hà ils desp s ue s’hagi adoptat l’a o d o je te d’i pug a i . La
esolu i de la Ju ta ele to al, ue s e e utiva, s’ha de di ta e els 3 dies hà ils
posteriors.
Contra els acords de la Junta electoral es poden interposar els recursos que preveu la
o ativa egulado a de la ju isdi i espo tiva dava t el T i u al Català de l’Espo t.
La Junta Electoral pot estar asesorada per el asesor juridic de la federacio i pel
personal administratiu de la mateixa.

Article 7. Cens electoral
El e s pe a l’ele i dels à e s de la Ju ta Di e tiva l’ha de p o la a la Ju ta
electoral.
La Ju ta ele to al pot sol·li ita al Regist e d’e titats espo tives de la Ge e alitat de
Catalu a u a e tifi a i a
totes les e titats afiliades ue s’hi t o e i s ites, tot
a o pa a t a la sol·li itud la ela i d’e titats afiliades a la FCLL. El Registre
d’e titats espo tives de la Ge e alitat de Catalu a ha de o p ova l’estat
d’a tualitza i de la Ju ta di e tiva de ada e titat del e s ele to al i, si s’es au,
afegir-hi el o de la pe so a ue e e ei la ep ese ta i legal de l’e titat.

Article 8. Candidatures
Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades. Cada
a didatu a ha d’a a e apçalada pel a didat a p eside t fe t o sta , ta
, la
resta de membres.
Es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l'aval signat per un
nombre de membres de l'assemblea general que representin, com a mínim, el 10% del
total de vots de l'assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar
el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures.
Els avals hauran de ser signats per el represntants legals dels clubs , amb el carrec
vigente e inscrit en el Regsitre de Entitas Esportives de la Generalitat de Catalunya, i
s’ajusta an a lo que se estableix en el article 57,1 del Decret 58/2010 i 55/2012 . A mes
i a mes, els avals estaran acompanyats de la fotocopia , anvers i revers , del DNI del
seu representant legal.

Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de
les presentades no es realitzarà l'acte de votacions i la junta electoral proclamarà els
membres de la candidatura membres de la junta directiva.

Article 9. Aspirants a candidats
Si u
e
e de la Ju ta Di e tiva o, si s’es au, de la Co issi Gesto a, es vol
presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el
à e a a s ue s’i i iï el te i i de p esentació de candidatures.
En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva dimiteixin per
presentar-se com a candidats a les eleccions caldrà atenir-se al que disposa els Estatuts
de la FCLL.
No poden 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.

Article 10. Proclamació candidatures
Finalitzat el termini previst per a la presentació de candidatures la Junta electoral
p o la a à les ue s’hagi de o side a vàlides i e utja à les ue s’hagi de
considerar invàlides.
Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de
les p ese tades o es ealitza à l’a te de vota io s i la Ju ta ele to al p o la a à els
membres de la candidatura com a membres de la Junta Directiva i durà a terme les
comunicacions previstes els Estatuts de la FCLL.
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta
ele to al i, si s’es au, els e
es de la Ju ta Di e tiva ue o hagi essat, ha de
o stitui u a Co issi Gesto a, a
l’ú i o je tiu d’ad i ist a la FCLL i convocar i
celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.

Article 11. Votacions
La Ju ta ele to al o t ola l’a te de les vota io s i, si s’es au, ta
ho supe vise els
interventors designats pels candidats o pels representants enviats per la Secretaria
Ge e al de l’Espo t o pe la U i de Fede a io s Espo tives de Catalu a.
No s’ad ete els vots pe o eu i pe delega i . La ep ese ta i de les e titats
e
es de l’Asse lea s’a ti ula à d’a o d a
el p evist a l’a ti le 57.1 del Decret
58/2010, tot te i t p ese t ue e ap as s’ad et ue u a pe so a e e ei i la
ep ese ta i de
s d’u a e titat a l’Asse lea Ge e al.

Transcripció del article 54.2:
La o posi i de l’Asse

lea Ge e al se à la següe t:

Article 57
Composició
1. La federació catalana estableix en els seus estatuts la composició de
l’asse lea ge e al, i ue e tot as se à la següe t:
a) El/la president/a de la federació esportiva catalana.
b) Les e titats esta le tes a l’a ti le 8 d’a uest De et i les ue o ste als a ti les
19 i 0 e els te es ue s’hi egule , se p e ue o sti i s ites al Regist e
d’e titats espo tives i ti gui u a a tiguitat d’afilia ió í i a d’u a . Les
e titats p ivades o espo tives ha de te i ads ita e el Regist e d’e titats
esportives la seva se ió espo tiva i te i u a a tiguitat d’afilia ió í i a d’u
any.
La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en
el as d’i possi ilitat a ifesta pe e e i la ep ese ta ió, e la pe so a ue
ocupi la vicepresidè ia, se p e ue o sti i s ita e el Regist e d’e titats
esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els
estatuts vige ts i i s its li pe eti a tua e ep ese ta ió de l’e titat.
La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu
representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre
públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest
o sti deguda e t i s it e el Regist e d’e titats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en
ep ese ta ió de l’e titat la pe so a ue a editi ota ial e t la ep ese ta ió de
l’e titat e
e.

La Junta electoral aixeca acta un cop finalitzen la votació i el recompte. Es considera
guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids. Si hi ha empat entre
les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova votació entre les
candidatures empatades el setè dia següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions.
L’a ta de p o la a i de la a didatu a gua ado a ue e et la Ju ta ele to al s’ha
de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les
candidatures presentades, al Regist e d’e titats espo tives de la Ge e alitat de
Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Barcelona, a 28 de enero de 2017.

FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA
ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA 2017
CALENDARI ELECTORAL

Data
28/07/2017
1ªConvoc.
18.30h
2ªConvoc.
19.00h
(Divendres)

Concepte
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA






Acord per dur a terme el proces electoral.
Calendari electoral
Procediment electoral
Designacio Junta Electoral per sorteig
Publicacio cens provisional.

L’Assemblea General Extraordinària es celebraràn a les 18:30h en 1ª convocatòria i a les
19:00h en 2ª convocatòria.
A continuacio , CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL i nomenament president.

31/07/2017
(dilluns)

Inici del termini per fer reclamacions al cens provisional.

10/08/2017
19:00h
(Dijous)

Finalització del termini per fer reclamacions al cens
El termini finalitzarà a les 19:00h.

11/08/2017
19:00h
(Divendres)

Resolució i Publicació del cens definitiu

28/08/2017
(Dilluns)

Inici del termini per presentar candidatures a membres de Junta Directiva

04/09/2017
(Dilluns)

Proclamació provisional candidatures

7/09/2017
(Dijous)

Finalització a les 19h. del termini per recurrir les candidatures.
A continua proclamacio defintiva candidatures.

8/09/2017
10h a 14h
(Divendres)

ACTE DE VOTACIONS PER ESCOLLIR NOVA JUNTA DIRECTIVA I PRESIDENT
De 10:00h a 14:00h, al domicili social del poliesportiu La Mina.

