FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ
CONVOCATÒRIA ELECTORAL

La Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ, ha decidit per unanimitat dels seus
membres, en data 21 d’octubre de 2019, convocar eleccions per escollir els representants dels
estaments d’esportistes i tècnic, càrrecs que es proveiran mitjançant sufragi lliure, presencial,
directe, igual i secret, entre els membres de cada estament, per una majoria de vots i per un
període de 4 anys.
Així mateix també s’ha aprovat la normativa electoral que regirà el procediment electoral, el
calendari electoral i la Junta Electoral.
D’acord amb el que disposa l’article 3 de la normativa electoral, s’informa del següent:
Nombre de llocs a proveir
Els electors escolliran els representants dels esportistes i tècnics a l’assemblea general de la FCN,
d’acord amb el següent:
Un/a amb llicència d’esportista.
Un/a amb llicència màster.
Un/a amb llicència de tècnic.
Condicions per a ser elector i candidat
1. Únicament tindran la consideració d’esportistes i tècnics aquelles persones majors d’edat que,
en possessió de la llicència federativa en vigor preceptiva, hagin participat, com a mínim, en una
competició o prova del calendari oficial de la Federació en la temporada en curs o en la
immediatament anterior al moment de convocatòria d’eleccions.
2. Per exercir el dret de vot i per poder presentar-se com a candidats, els esportistes i tècnics
han de tenir la majoria d’edat el dia en què es dugui a terme la votació, hauran de tenir una
antiguitat mínima d’afiliació a la federació d’un any i han d’haver participat, com a mínim, en
una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la
immediatament anterior al moment de convocatòria de l’Assemblea.
Composició de la Junta Electoral
De conformitat amb l’article 10 de les Normes electorals, la Junta Directiva ha acordat escollir
les següents persones, d’entre llicenciats en dret amb àmplia experiència en l’àmbit del dret
esportiu:
Presidenta: Elena Palomares Balaguer
Vocal: Albert Rambla Fàbregas
Vocal: Sara Pizarro Martiartu
Terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions
Les llistes de les persones que tinguin dret a ser electors i elegibles romandran exposades al
domicili de l’entitat des del dia 25 d’octubre fins el 30 d’octubre de 2019 (17h).
Durant aquest període de temps, els membres dels estaments podran presentar les
reclamacions que creguin oportunes contra les omissions, rectificacions o inclusions indegudes.

Termini per a la presentació de candidatures
Les candidatures es podran presentar des del dia 5 de novembre, fins el dia 8 de novembre de
2019 (17h), mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, signat pel candidat, indicant
l’estament al qual pertany i acompanyat per la fotocòpia del DNI, presentat per escrit a la seu
de la FCN o per Correu electrònic a la direcció secretaria@natacio.cat .

Dia i lloc de les eleccions i temps per exercir el dret a votar
La realització de les eleccions tindrà lloc el dia 21 de novembre de 2019 a la seu de la FCN, carrer
Disputació 237 baixos 1a de Barcelona, de les 13:00 a les 19:00 hores.
Forma d’acreditació dels electors
El sistema d’acreditació per a la participació en les votacions serà la presentació del document
públic d’acreditació de la personalitat (DNI, Passaport o carnet de conduir).
La resta d’aspectes i terminis rellevants del present procés electoral es troben recollits a la
Normativa i calendari electorals, aprovats per la Junta Directiva. Ambdós documents estan a
disposició dels interessats i degudament publicats.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019

