
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELECCIONS PER A MEMBRES DE L’ASSEMBLEA EN REPRESENT ACIÓ 
DELS ESPORTISTES, JUTGES I TÈCNICS DE LA FEDERACIÓ CATALANA 
DE MOTONÀUTICA. 
 
REGLAMENT I CALENDARI ELECTORAL. 
 
Les eleccions es regularan per allò establert al Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, el Decret 58/2010 d’Entitats Esportives de 
Catalunya i les seves modificacions recollides al Decret 55/2012, així com pels propis 
estatuts de la Federació aprovats a l´Assemblea de data 23 de gener de 2103 i el present 
reglament electoral. 
 
S´elegirà un nombre de 2 representants dels esportistes, majors d´edat, que tinguin 
llicència el 2016 i l’hagin tinguda també el 2015 i hagin participat com a tals almenys 
en una cursa puntuable per al Campionat de Catalunya de 2015 o 2016 a la seva 
disciplina. Aquests 2 esportistes ho seran un per a cada una de les 2 disciplines 
següents: motos aquàtiques de circuit i endurance. 
 
S’elegirà un nombre de 2 representants dels jutges, majors d’edat, que tinguin llicència 
el 2016 i l’hagin tinguda també el 2015 i hagin participat com a tals almenys en una 
cursa puntuable per al Campionat de Catalunya de 2015 o 2016 a la seva disciplina. 
Aquests 2 jutges ho seran un per a cada una de les 2 disciplines següents: motos 
aquàtiques de circuit i endurance.   
 
S´elegirà un representat dels tècnics, que tingui llicència el 2016 i l’hagi tinguda també 
el 2015 i hagi participat com a tal almenys en una cursa puntuable per al Campionat de 
Catalunya de 2015 o 2016. 
 
Aquelles persones que constin a més d´un cens, només podran ser electors per un d´ells 
i només podran ser elegibles per un d´ells, necessàriament coincidents.  
 
Els candidats hauran de dirigir escrit, personalment o per correu, sol·licitant la seva 
inclusió a la llista de candidats, dirigit al President de la Junta Electoral de la Federació 
Catalana de Motonàutica, en el termini que es determina en el calendari electoral adjunt. 
 
La Junta electoral i la taula electoral, situada als locals de la Federació Catalana de 
Motonàutica, està composada per: 
 
El Sr. Pere Joan Casas Navarro, membre de l’Assemblea de la Federació Catalana de 
Motonàutica en representació del Motonàutic CAT. 
 



 
El Sr. Ricard Masabeu Tierno, membre de l’Assemblea de la Federació Catalana de 
Motonàutica en representació del Club Motonàutic AFAC. 
El Sr. Francesc Miras Alucha, membre de l’Assemblea de la Federació Catalana de 
Motonàutica en representació dels jutges. 
 
Els suplents seran: 
 
El Sr. Joan Berengueras Amella, membre de l’Assemblea de la Federació Catalana de 
Motonàutica en representació del Club Nàutic Cala Canyelles. 
El Sr. Josep Lluis Fernández Vázquez, membre de l’Assemblea de la Federació 
Catalana de Motonàutica en representació del Motonàutic Club Castelldefels. 
El Sr. Antoni Sabaté Moreno, membre de l’Assemblea de la Federació Catalana de 
Motonàutica en representació del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols. 
 
Els candidats podran designar un interventor a la taula electoral, degudament acreditat 
per escrit, o acudir-hi personalment. 
 
L’horari de tancament dels terminis indicats al calendari clourà a les 20.00 hores del dia 
assenyalat. 
 
CALENDARI ELECTORAL 
 
2/11/2016 Obertura del procés electoral. Tancament i publicació del cens electoral. 

Obertura del termini de reclamació contra el cens electoral. 
 
8/11/2016 Final del termini de reclamacions contra el cens electoral.  
 
9/11/2016 Publicació de les resolucions de les reclamacions i del cens electoral 

definitiu. 
 
10/11/2016 Obertura del termini de presentació de candidatures. 
 
15/11/2016 Final del termini de presentació de candidatures. Publicació de les llistes 

de candidats. 
 
16/11/2016 Obertura del termini de presentació de reclamacions contra les llistes de 

candidats. 
 
21/11/2016 Final del termini de presentació de reclamacions contra les llistes de 

candidats. 
 
22/11/2016 Resolució de les reclamacions i proclamació dels candidats. 
 
25/11/2016 Constitució de la mesa electoral. Votacions. Publicacions dels resultats. 
 
28/11/2016 Obertura del termini de reclamacions contra els resultats. 
 
1/12/2016 Final del termini de reclamacions contra els resultats. 
 
2/12/2016 Resolució de les reclamacions. Proclamació i publicació dels nous 

membres. 


