FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA
ELECCIONS PER A MEMBRES DE L’ASSEMBLEA EN REPRESENTACIÓ
DELS ESPORTISTES, JUTGES I TÈCNICS DE LA FEDERACIÓ CATALANA
DE MOTONÀUTICA.
REGLAMENT 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, el Decret Llei 4/2021,
de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les
entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la
COVID-19, així com pels propis Estatuts de la Federació Catalana de Motonàutica
aprovats a l´Assemblea de data 23 de gener de 2103 i el present reglament electoral.
S´elegirà un representant dels esportistes de la disciplina de motos aquàtiques de circuit,
major d´edat, que tingui llicència el 2021 i l’hagi tinguda també el 2020 amb un any
d’antiguitat i hagi participat com a tal almenys en una cursa puntuable per al Campionat
de Catalunya de 2020 a la seva disciplina.
S´elegirà un representant dels jutges de la disciplina de motos aquàtiques de circuit,
major d´edat, que tingui llicència el 2021 i l’hagi tinguda també el 2020 amb un any
d’antiguitat i hagi participat com a tal almenys en una cursa puntuable per al Campionat
de Catalunya de 2020 a la seva disciplina.
S´elegirà un representat dels tècnics, major d’edat, que tingui llicència el 2021 i l’hagi
tinguda també el 2020 amb un any d’antiguitat i hagi participat com a tal almenys en
una cursa puntuable per al Campionat de Catalunya de 2020.
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
per
correu
electrònic
a
eleccions@motonautica.org, 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. Ricard Bosch i Tous, del Reial Club Marítim de Barcelona.
La Sra. Sara Fernández García, del Club Nàutic El Balís.
El Sr. José Maria Izquierdo Vico, membre de l’Assemblea de la Federació Catalana de
Motonàutica en representació dels pilots.
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Els suplents seran:
El Sr. Joan Berengueras Amella, del Club Nàutic Cala Canyelles.
El Sr. Antoni Sabaté Moreno, del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols.
El Sr. Pere Joan Casas Navarro, del Motonàutic CAT.
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 19.00 hores del dia
assenyalat.
La taula electoral s’obrirà a les 17 hores i es tancarà a les 19 hores del dia assenyalat. En
cas de presentar-se només un candidat o considerar-se només vàlida una sola
candidatura per a algun dels estaments, el candidat quedarà automàticament proclamat.
CALENDARI ELECTORAL 2021 A REPRESENTANTS D’ESTAMENT DE
PILOTS, JUTGES I TÈCNICS A L’ASSEMBLEA GENERAL
8/02/2021

Constitució de la Junta electoral.
Obertura del procés electoral a REPRESENTANTS D’ESTAMENT DE
PILOTS, JUTGES I TÈCNICS A L’ASSEMBLEA GENERAL.
Tancament i publicació del cens electoral. Obertura del termini de
reclamació contra el cens electoral.

9//02/2021

Inici del termini per sol·licitar el vot per correu.

11/02/2021

Final del termini de reclamacions contra el cens electoral.

12/02/2021

Publicació de les resolucions de les reclamacions i del cens electoral
definitiu.

13/02/2021

Obertura del termini de presentació de candidatures a representants
d’estament a l’assemblea general.

15/02/2021

Final del termini per sol·licitar el vot per correu.

17/02/2021

Final del termini de presentació de candidatures. Publicació de les llistes
de candidats.

18/02/2021

Obertura del termini de presentació de reclamacions contra les llistes de
candidats.

22/02/2021

Final del termini de presentació de reclamacions contra les llistes de
candidats. Resolució de les reclamacions i proclamació dels candidats.

23/02/2021

Inici del termini per exercir el vot per correu.
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26/02/2021

Constitució de la mesa electoral. Votacions a representants d’estament a
l’assemblea general. Final del termini per a exercir el vot per correu.
Publicacions dels resultats.

27/02/2021

Obertura del termini de reclamacions contra els resultats.

03/03/2021

Final del termini de reclamacions contra els resultats.

04/03/2021

Resolució de les reclamacions. Proclamació i publicació dels nous
representants d’estament a l’assemblea general.

REGULACIÓ DEL VOT PER CORREU
Un cop fet públic el cens provisional, sense perjudici de posteriors reclamacions, els
electors que desitgin exercir el seu dret a vot per correu, per elegir als representants dels
diferents estaments, ho hauran de demanar per correu electrònic a la seu de la Federació
Catalana de Motonàutica, a eleccions@motonautica.org, indicant per quin estament es
vol votar.
Aquesta sol·licitud s'ha de fer a partir de l'endemà de la convocatòria d'eleccions i fins a
dos dies després de la publicació del cens definitiu, emplenant el document normalitzat,
havent d'acompanyar fotocòpia del DNI.
La secretaria de la FCM enviarà per missatger el model de papereta i el sobre de votació
normalitzat per a la modalitat corresponent.
L’elector haurà d’emplenar la papereta de votació i introduir-la al sobre normalitzat
lliurat per la FCM, sense fer cap marca ni senyal que el pugui identificar ni escriure el
seu nom.
Aquest sobre serà introduït en una altre sobre junt amb un escrit signat manuscrit dirigit
a la Junta Electoral de la FCM, manifestant la seva voluntat d’exercir el vot per correu,
adjuntant la fotocopia del seu DNI i la llicència en vigor corresponent a l’any 2021. El
sobre contenint la identificació de l’elector i el sobre de votació ha de ser enviat per
correu postal o missatger a la FCM.
Un cop rebut, aquest sobre quedarà custodiat a la seu de la FCM fins el dia de la
votació.
La votació per correu ha d’arribar a la seu de la FCM abans de les 19 hores del dia
assenyalat al calendari com a data límit per a la recepció del vot per correu. No serà
considerat cap sobre rebut després d’aquest termini.
Un cop acabada la votació presencial, els membres de la Junta Electoral comprovaran
que cadascun del vots rebuts per correu compleixen els requisits assenyalats en aquest
reglament, que l’elector forma part del cens així com que un mateix elector no ha votat
de manera presencial. En tot cas, seran declarats nuls els vots per correu emesos pels
electors que haguessin votat presencialment, considerant vàlid el vot emès per aquest
últim procediment que tindrà preferència sobre el vot per correu.
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Si un elector hagués votat de manera presencial, el sobre del vot per correu serà destruït
sense obrir.
A continuació introduiran els vots per correu a l’urna.
Com a conseqüència de l'anterior, la Junta Electoral aixecarà una acta amb indicació
dels vots presencials i dels vots per correu.
Un cop acabat aquest tràmit es procedirà a l’obertura de l’urna i al recompte dels vots,
indicant el número de vots rebuts per cada candidat, els vots nuls i els vots en blanc i
procediran a certificar-ne els resultats i a fer-los públics, sens perjudici dels recursos que
es puguin produir en termini i forma.
Els representants, apoderats o interventors dels candidats podran estar presents en totes
les actuacions que ordeni realitzar la junta electoral.
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