ACORD DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A MEMBRES DEL CONSELL DIRECTIU DE LA UNIÓ DE
FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA
Na M. Isabel Zamora Gómez, major d’edat i proveïda amb DNI 52912014-P, en qualitat de
Secretària del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, entitat sense
afany de lucre i d’interès públic i social, proveïda amb CIF G-58155813 i domicili a la Rambla
Catalunya número 81, principal de Barcelona (08008)
CERTIFICA

Primer.- Que l’Assemblea General de la UFEC, en sessió celebrada el passat 26 d’abril de 2021,
ha estat aprovada per unanimitat dels assistents la convocatòria d’eleccions a membres del
Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya pel proper 26 de maig de
2021.
Segon.- Que en la mateixa, els membres assembleistes han aprovat per unanimitat dels
assistents el Reglament Electoral que regirà el procés, així com el corresponent Calendari
electoral.
Tercer.- Que en l’esmentada Assemblea General ha estat escollida Junta Electoral per al procés
2021, que es constituirà l’endemà de la seva elecció i que està formada pels següents membres:







Titular, Sr. Jordi Merino i Urbano; President de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya
Titular, Sr. Jordi Vallés i Mestres; President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Titular, Sr. Miquel Ojeda i Ciurana; President de la Federació Catalana d’Esgrima
Suplent, Sr. Sebastià Sendrós i Tolsau; President de la Federació Catalana de Ball
Esportius
Suplent, Sr. Joan Casahuga i Closa; President de la Federació Catalana d’Esquaix i
Ràquetbol
Suplent, Sr. Lluis Domingo i Milà; President de la Federació Catalana d’Espeleologia

I per a que així consti als efectes oportuns,
SIGNO
A Barcelona, el 26 d’abril de 2021

Mª Isabel Zamora i Gómez
Secretaria
Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Vist-i-plau

Gerard Esteva i Viladecans
President
Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Rambla de Catalunya, 81 pral. \ 08008 Barcelona \
Telf. +34 93 487 45 75 Fax +34 93 488 04 75 \
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REPRESENTANT
Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques
Sr. Guillermo Álvarez Lerma
Federació Aèria Catalana
Sr. Alfredo Sánchez Chacón
Federació Catalana d'Agility
Sra. Marta Menac Ayats
Federació Catalana d'Atletisme
Sr. Joan Villuendas i Bornau
Federació Catalana d'Automobilisme
Sr. Joan Ollé i Bartolomé
Federació Catalana de Bàdminton
Sr. Rafael Lucas Ruiz
Federació Catalana de Ball Esportiu
Sr. Sebastià Sendrós i Tolsau
Federació Catalana de Basquetbol
Sr. Ferran Aril Duran
Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Sr. Jordi Vallès i Mestres
Federació Catalana de Billar
Sr. Xavier Fonellosa i Casanovas
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Sr. Joan Ricart i Aguilà
Federació Catalana de Boxa Amateur
Sra. Dolors Buisac González
Federació Catalana de Caça
Sr. Sergio Sánchez Mateu
Federació Catalana d'Esports per a Cecs
Sra. Mª Dolors Luna i Santana
Federació Catalana de Ciclisme
Sr. Joaquim Vilaplana Boloix
Federació Catalana de Coloms Esportius
Sr. Juan Lozano Camacho
Federació Catalana de Coloms Missatgers
Sr. Xavier Freixas Zendrera
Federació Catalana de Críquet
Sr. Amar Saeed Khan Bibi
Federació de Curses d'Orientació de Catalunya
Sr. Josep Mª Santiago González
Federació Catalana de Dards
Sr. Josep Maria Salvadó Val
Federació Catalana d'Esports de persones amb Discapacitat Física
Sr. Josep Giménez i Maluenda
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual - ACELL
Sra. Marina Gómez Hernández
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Sr. Jordi Merino i Urbano
Federació Catalana d'Esquaix i Raquetbol
Sr. Joan Casahuga i Closa
Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard
Sr. Joaquim Xavier Cester i Vilar
Federació Catalana d'Escacs
Sr. Pepo Viñas Racionero
Federació Catalana d'Esgrima
Sr. Miquel Ojeda i Ciurana
Federació Catalana d'Esports d'Hivern
Sra. Mònica Bosch Forrellad
Federació Catalana d'Espeleologia
Sr. Lluís Domingo i Milà
Federació Catalana de Físic-Culturisme
Sr. Enric Torrent i Méndez
Federació Catalana de Futbol
Sr. Juan Soteras
Federació Catalana de Futbol Americà
Sr. Joan Josep Ayuso i Romero
Federació Catalana de Futbol Sala
Sr. Daniel Vives Viola
Federació Catalana de Gimnàstica
Sr. Xavier March i Mateu
Federació Catalana de Golf
Sr. Ramon Nogué Audinis
Federació Catalana d'Halterofília
Sr. Francisco García Rodríguez
Federació Catalana d'Handbol
Sr. Jaume Fort Mauri
Federació Catalana d'Hípica
Sr. Emili J. Zegri Boada
Federació Catalana d'Hoquei
Sr. Xavier Adell Salvatella
Federació Catalana de Judo
Sr. Joan Rabell Ungé
Federació Catalana de Karate i D.A
Sr. Josep Bosch i Espinalt
Federació Catalana de Kick Boxing i Muay Thai
Sr. Juan José Albuixec i Ferrándiz
Federació Catalana de Korfbal
Sra. Kira Menén Balagueró
Federació Catalana de Lluita
Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez
Federació Catalana de Motociclisme
Sr. Josep Maria Mañé Navarro
Federació Catalana de Motonàutica
Sr. Miquel Mallafré Torra
Federació Catalana de Natació
Sr. Enric Bertrán i Campañá
Federació Catalana de Pàdel
Sr. Miguel Carbó i Balet
FE Catalana de Paralítics Cerebrals
Sr. Carles Muñoz i Vázquez
Federació Catalana de Patinatge
Sr. Ramon Basiana i Vers
Federació Catalana de Pentatló Modern
Sra. Susana Martínez i Martínez
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Sr. Albert Vidal i Arconada
Federació Catalana de Petanca
Sr. Josep Orlando Díaz i González
Federació Catalana de Pilota
Sr. Agustí Brugués i Puig
Federació Catalana de Piragüisme
Sr. Germán Jiménez Prats
Federació Catalana de Pitch and Putt
Sr. Jordi Torrent Marès
Federació Catalana de Polo
Sr. Francesc Josep d'Abadal i Lacambra
Federació Catalana de Rem
Sr. Paco Paz Belmonte
Federació Catalana de Rugbi
Sr. Ignasi Planas i Rivas
Federació Catalana de Salvament i Socorrisme
Sr. Frederic Tortosa Rodríguez
FE de Sords de Catalunya
Sr. Santiago Poveda i García
Federació Catalana de Surf
Sr. Carles Lopez Domínguez
Federació Catalana de Taekwondo
Sr. Antoni Toledo i Munuera
Federació Catalana de Tennis
Sr.Jordi Tamayo de Winne
Federació Catalana de Tennis de Taula
Sr. Agustí Masip Estruch
Federació Catalana de Tir amb Arc
Sr. Antoni Mesas Escribano
Federació Catalana de Tir Olímpic
Sr. Joan Rodríguez Milán
Federació Catalana de Triatló
Sra. Francina Guardiola i Flix
Federació Catalana de Twirling
Sr. Rubèn Pueyo Rodriguez
2
Federació Catalana de Vela
Sr. Xavier Torres Isach
Federació Catalana de Voleibol
Sra. Maribel Zamora i Gómez

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE
CATALUNYA
Identificació de la sessió
Número: 1/2021
Data:27.4.2021
Lloc: Rambla Catalunya 81, Barcelona
Sessió Telemàtica
Assistents amb veu i vot
 Sr. Jordi Vallés i Mestres; President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
 Sr. Jordi Merino i Urbano; President de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya
 Sr. Miquel Ojeda i Ciurana; President de la Federació Catalana d’Esgrima
Assistents amb veu i sense vot
Sra. Isabel Pérez Espinosa, Secretaria de la Junta i assistent jurídic
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes
Primer.- Constitució de la Junta Electoral
En virtut de l’article 9 del Reglament electoral de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
prenen possessió del càrrec i constitueixen la Junta Electoral per a les eleccions 2021 a membres
del Consell Directiu de la UFEC, les següents persones escollides en Assemblea General de
l’entitat:




Sr. Jordi Vallés i Mestres; President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Sr. Jordi Merino i Urbano; President de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya
Sr. Miquel Ojeda i Ciurana; President de la Federació Catalana d’Esgrima

Segon.- Designació de President
Els presents, en compliment de les disposicions contingudes a l’article 9.2 del Reglament
electoral, designen al Sr. Jordi Vallés i Mestres com a President de la Junta Electoral.
Sense altra particular, s’aixeca la sessió quan són les 9’30h del matí.

A Barcelona, el 27 d’abril de 2021
Isabel Pérez Espinosa
Secretària
Junta Electoral

Vist-i-plau

Jordi Vallés i Mestres
President
Junta Electoral

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE
CATALUNYA
Identificació de la sessió
Número: 1/2021
Data: 03.05.2021
Lloc: Sessió telemàtica. Rambla Catalunya 81, principal (Barcelona)
Hora: 9’30h
Assistents amb veu i vot
• Sr. Jordi Merino i Urbano; President de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya
• Sr. Jordi Vallés i Mestres; President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
• Sr. Miquel Ojeda i Ciurana; President de la Federació Catalana d’Esgrima
• Sr. Sebastià Sendrós i Tolsau; President de la Federació Catalana de Ball Esportius
• Sr. Joan Casahuga i Closa; President de la Federació Catalana d’Esquaix i Ràquetbol
• Sr. Lluis Domingo i Milà; President de la Federació Catalana d’Espeleologia
Assistents amb veu i sense vot
Sra. Isabel Pérez Espinosa
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes
Primer.- Constitució de la Comissió Gestora
Havent tingut entrada en el Registre de la Unió de Federacions Esportives de Cataunya en data
30 de maig de 2021 la dimissió de la totalitat dels membres del Consell Directiu de l’Entitat, en
virtut de l’article 12 del Reglament electoral de la UFEC, prenen possessió del càrrec i
constitueixen la Comissió Gestora, les següents persones:
•
•
•
•
•
•

Sr. Jordi Merino i Urbano; President de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya
Sr. Jordi Vallés i Mestres; President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Sr. Miquel Ojeda i Ciurana; President de la Federació Catalana d’Esgrima
Sr. Sebastià Sendrós i Tolsau; President de la Federació Catalana de Ball Esportius
Sr. Joan Casahuga i Closa; President de la Federació Catalana d’Esquaix i Ràquetbol
Sr. Lluis Domingo i Milà; President de la Federació Catalana d’Espeleologia

Segon.- Designació de President i Secretari
Els presents, en compliment de les disposicions contingudes a l’article 12 del Reglament
electoral, designen al Sr. Jordi Merino i Urbano com a President de la Comissió Gestora i el Sr.
Jordi Vallès i Mestres com a Secretari de la mateixa.
Sense altra particular, s’aixeca la sessió quan són les 18’15h.
A Barcelona, el 3 de maig de 2021
Vist-i-plau
Secretari
Comissió Gestora

President
Comissió Gestora

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE
CATALUNYA
Identificació de la sessió
Número: 2/2021
Data: 03.5.2021
Lloc: Telemàtica. Rambla Catalunya 81, principal - Barcelona
Hora: 18’30h
Assistents amb veu i vot
 Sr. Jordi Vallés i Mestres, President
 Sr. Jordi Merino i Urbano
 Sr. Miquel Ojeda i Ciurana
Assistents amb veu i sense vot
Sra. Isabel Pérez Espinosa, Secretaria de la Junta i assistent jurídic
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes
Primer.- Aprovació de l’acta anterior
El President procedeix a la lectura de l’acta de la sessió de Junta Electoral celebrada en data 27
d’abril de 2021. Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat
Segon.- Resolució de les al·legacions al Cens electoral provisional
El President informa de que en compliment del Calendari electoral aprovat per l’Assemblea
General de la UFEC, avui 3 de maig a les 18h ha finalitzat el termini per presentar reclamacions
al cens electoral provisional. El President continua i manifesta que en virtut de l’article 14.5 del
Reglament electoral correspon a la Junta electoral conèixer i resoldre les reclamacions al cens
provisional que s’hagin presentat i aprovar el cens definitiu; s’informa als presents de que en el
termini d’exposició del cens provisional no ha tingut entrada cap reclamació ni al·legació a
l’esmentat cens.
El President sotmet a votació de la Junta Electoral l’aprovació del cens electoral definitiu d’acord
al document ANNEX I; que s’aprova per unanimitat.
El President informa de que el Cens electoral definitiu serà publicat avui mateix, coincidint amb
l’obertura del termini per presentar candidatura que durarà fins el proper 11 de maig a les 18h
d’acord al calendari electoral aprovat per l’Assemblea.
Sense altre particular, s’aixeca la sessió quan són les 18’30h.
A Barcelona, el 3 de maig de 2021

Isabel Pérez Espinosa
Secretaria
Junta Electoral

Vist-i-plau

Jordi Vallés i Mestres
President
Junta Electoral

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE
CATALUNYA
Identificació de la sessió
Número: 4/2021
Data:17.5.2021
Lloc: Rambla Catalunya 81, principal - Barcelona
Hora: 18h
Assistents amb veu i vot
Sr. Jordi Vallès i Mestre President
Sr. Jordi Merino i Urbano
Sr. Miquel Ojeda i Ciurana
Assistents amb veu i sense vot
Sra. Isabel Pérez Espinosa, Secretaria de la Junta i assistent jurídic
S’obre la sessió, i es tracten els següents assumptes
Únic.- Proclamació definitiva de candidatura guanyadora
Pren la paraula el President, Sr. Jordi Vallés, i informa que en el termini establert de tres dies
hàbils des de l’endemà de la seva publicació no hi ha constància de que s’hagi interposat recurs
a l’acord de Junta Electoral del passat 11 de maig, pel qual es proclamava com a candidatura
guanyadora l’encapçalada pel Sr. Gerard Esteva i Viladecans; esdevenint ferm l’esmentat acord,
en virtut de l’article 19.7 del Reglament Electoral.
Els membres de la Junta Electoral mostren la seva conformitat. El President en acte únic llegeix
la present acta de sessió, que s’aprova per unanimitat dels assistents.

Sense altre particular, s’aixeca la sessió quan són les 18’15h.

A Barcelona, el 17 de maig de 2021

Isabel Pérez Espinosa
Secretaria
Junta Electoral UFEC

Vist-i-plau

Jordi Vallés i Mestres
President
Junta Electoral UFEC

Isabel Pérez Espinosa, major d’edat amb DNI 47611989-B, en qualitat de Secretaria de la Junta
Electoral de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en el procediment per a la elecció
de membres al Consell Directiu de l’entitat,
CERTIFICA
Primer.- Que la resolució de la Junta electoral adoptada el passat 11 de maig de 2021 ha
esdevingut ferma en transcórrer el termini de tres dies hàbils des de l’endemà de la seva
publicació sense que hi consti recurs contra el mateix.
Segon.- Que a tal efecte, en sessió de Junta Electoral celebrada el 17 de maig de 2021, quan eren
les 18’15h, ha estat proclamada de forma definitiva la candidatura guanyadora del procediment
electoral 2021 a membres del Consell Directiu de la UFEC la encapçalada pel Sr. Gerard Esteva i
Viladecans, i formada per un total de 19 candidats: Sr. Ramon Basiana i Vers, President de la
Federació Catalana de Patinatge; Sr. Enric Bertran i Campañà, President de la Federació Catalana
de Natació; Sra. María Isabel Zamora i Gómez, Presidenta de la Federació Catalana de Voleibol;
Sr. Xavier March i Mateu, President de la Federació Catalana de Gimnàstica; Sra. Marina Gómez
i Hernández, Presidenta de la Federació d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual
– ACELL; Sr. Carles Muñoz i Vázquez President de la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi
Cerebral; Sr. Xavier Adell i Salvatella, President de la Federació Catalana d’Hoquei; Sr. Joan
Soteras i Vigo, President de la Federació Catalana de Futbol; Sr. Joan Villuendas i Bornau,
President de la Federació Catalana d’Atletisme; Sr. Mònica Bosch i Forrelad, Presidenta de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern; Sr. Joan Ollé i Bartolomé, President de la Federació
Catalana d’Automobilisme; Sra. Francina Guardiola i Flix, Presidenta de la Federació Catalana de
Triatló; Sr. Jordi Tamayo de Wine, President de la Federació Catalana de Tennis; Sr. Ramon
Nogué i Audinis, President de la Federació Catalana de Golf; Sr. Ferran Aril i Duran, President de
la Federació Catalana de Basquetbol; Sra. Kira Menén i Balagueró, Presidenta de la Federació
Catalana de Korfbal; Sra. Mª Dolors Luna i Santana, Presidenta de la Federació d’esports per a
persones cegues i deficients visuals de Catalunya; Sra. Susana Martínez i Martínez, Presidenta
de la Federació Catalana de Pentatló Modern.
I per a que així consti als efectes oportuns,
SIGNO
A Barcelona, el 17 de maig de 2021

Isabel Pérez Espinosa
Secretaria
Junta Electoral

Vist-i-plau

Jordi Vallés i Mestres
President
Junta Electoral
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REPRESENTANT
Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques
Sr. Guillermo Álvarez Lerma
Federació Aèria Catalana
Sr. Alfredo Sánchez Chacón
Federació Catalana d'Agility
Sra. Marta Menac Ayats
Federació Catalana d'Atletisme
Sr. Joan Villuendas i Bornau
Federació Catalana d'Automobilisme
Sr. Joan Ollé i Bartolomé
Federació Catalana de Bàdminton
Sr. Rafael Lucas Ruiz
Federació Catalana de Ball Esportiu
Sr. Sebastià Sendrós i Tolsau
Federació Catalana de Basquetbol
Sr. Ferran Aril Duran
Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Sr. Jordi Vallès i Mestres
Federació Catalana de Billar
Sr. Xavier Fonellosa i Casanovas
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Sr. Joan Ricart i Aguilà
Federació Catalana de Boxa Amateur
Sra. Dolors Buisac González
Federació Catalana de Caça
Sr. Sergio Sánchez Mateu
Federació Catalana d'Esports per a Cecs
Sra. Mª Dolors Luna i Santana
Federació Catalana de Ciclisme
Sr. Joaquim Vilaplana Boloix
Federació Catalana de Coloms Esportius
Sr. Juan Lozano Camacho
Federació Catalana de Coloms Missatgers
Sr. Xavier Freixas Zendrera
Federació Catalana de Críquet
Sr. Amar Saeed Khan Bibi
Federació de Curses d'Orientació de Catalunya
Sr. Josep Mª Santiago González
Federació Catalana de Dards
Sr. Josep Maria Salvadó Val
Federació Catalana d'Esports de persones amb Discapacitat Física
Sr. Josep Giménez i Maluenda
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual - ACELL
Sra. Marina Gómez Hernández
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Sr. Jordi Merino i Urbano
Federació Catalana d'Esquaix i Raquetbol
Sr. Joan Casahuga i Closa
Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard
Sr. Joaquim Xavier Cester i Vilar
Federació Catalana d'Escacs
Sr. Pepo Viñas Racionero
Federació Catalana d'Esgrima
Sr. Miquel Ojeda i Ciurana
Federació Catalana d'Esports d'Hivern
Sra. Mònica Bosch Forrellad
Federació Catalana d'Espeleologia
Sr. Lluís Domingo i Milà
Federació Catalana de Físic-Culturisme
Sr. Enric Torrent i Méndez
Federació Catalana de Futbol
Sr. Juan Soteras
Federació Catalana de Futbol Americà
Sr. Joan Josep Ayuso i Romero
Federació Catalana de Futbol Sala
Sr. Daniel Vives Viola
Federació Catalana de Gimnàstica
Sr. Xavier March i Mateu
Federació Catalana de Golf
Sr. Ramon Nogué Audinis
Federació Catalana d'Halterofília
Sr. Francisco García Rodríguez
Federació Catalana d'Handbol
Sr. Jaume Fort Mauri
Federació Catalana d'Hípica
Sr. Emili J. Zegri Boada
Federació Catalana d'Hoquei
Sr. Xavier Adell Salvatella
Federació Catalana de Judo
Sr. Joan Rabell Ungé
Federació Catalana de Karate i D.A
Sr. Josep Bosch i Espinalt
Federació Catalana de Kick Boxing i Muay Thai
Sr. Juan José Albuixec i Ferrándiz
Federació Catalana de Korfbal
Sra. Kira Menén Balagueró
Federació Catalana de Lluita
Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez
Federació Catalana de Motociclisme
Sr. Josep Maria Mañé Navarro
Federació Catalana de Motonàutica
Sr. Miquel Mallafré Torra
Federació Catalana de Natació
Sr. Enric Bertrán i Campañá
Federació Catalana de Pàdel
Sr. Miguel Carbó i Balet
FE Catalana de Paralítics Cerebrals
Sr. Carles Muñoz i Vázquez
Federació Catalana de Patinatge
Sr. Ramon Basiana i Vers
Federació Catalana de Pentatló Modern
Sra. Susana Martínez i Martínez
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Sr. Albert Vidal i Arconada
Federació Catalana de Petanca
Sr. Josep Orlando Díaz i González
Federació Catalana de Pilota
Sr. Agustí Brugués i Puig
Federació Catalana de Piragüisme
Sr. Germán Jiménez Prats
Federació Catalana de Pitch and Putt
Sr. Jordi Torrent Marès
Federació Catalana de Polo
Sr. Francesc Josep d'Abadal i Lacambra
Federació Catalana de Rem
Sr. Paco Paz Belmonte
Federació Catalana de Rugbi
Sr. Ignasi Planas i Rivas
Federació Catalana de Salvament i Socorrisme
Sr. Frederic Tortosa Rodríguez
FE de Sords de Catalunya
Sr. Santiago Poveda i García
Federació Catalana de Surf
Sr. Carles Lopez Domínguez
Federació Catalana de Taekwondo
Sr. Antoni Toledo i Munuera
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Capítol Primer: PRINCIPIS GENERALS

Article 1r
1. 1.

Legislació aplicable
Les eleccions a membres del Consell Directiu de la Unió es regulen pel que està establert en el
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport, i el
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, pels Estatuts de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya i pel present reglament electoral.

Article 2n

Convocatòria

2.1.

La convocatòria d’eleccions s’efectua per acord de l’Assemblea General convocada a l’efecte, que
haurà d’aprovar igualment el present reglament, el calendari electoral i el nomenament dels
membres de la Junta Electoral.

2.2.

L’acord de convocatòria d’eleccions, el present reglament, el calendari electoral i la composició
de la Junta Electoral, així com la composició del cens provisional restaran publicats a la web de la
UFEC des del dia següent a l’adopció del pertinent acord de l’Assemblea. Tanmateix, la
convocatòria es notificarà a cadascun dels membres de Ple Dret de la UFEC, s’anunciarà en un
diari d’àmbit català i es comunicarà a la Secretaria General de l’Esport.

Article 3r
3.1.

Caràcter del sufragi
El Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya és elegit per l’Assemblea
General i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i
secret entre tots els membres de l’Assemblea per majoria de vots. Es considera guanyadora
aquella candidatura que obtingui la majoria simple dels vots.

Article 4t
4.1.

Seu electoral
La seu del procés electoral s'ubicarà al domicili de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, a Rambla Catalunya 81, principal, 08008 de Barcelona.

Article 5è

Terminis i horaris.

5.1.

Si no es diu el contrari en aquest Reglament, en els terminis assenyalats per dies, a comptar des
d'un determinat, quedarà aquest exclòs del còmput, el qual haurà de començar en el dia següent.

5.2.

Si no s’especifica el contrari, els terminis computaran per dies hàbils.

5.3.

Si els terminis estiguessin fitxats per mesos o anys, es computaran de data a data i en el seu
còmput no s'exclouran els dies inhàbils o festius.

5.4.

Si no s’especifica en el calendari, els terminis acabaran a les 18 hores del dia del seu venciment.

5.5

L’horari de funcionament de la seu electoral coincidirà amb l’horari d’oficina de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, de dilluns a dijous de 9h a 14’30h i de 15h a 18h i divendres
de 9h a 15h.

Capítol Segon: DE LA JUNTA ELECTORAL
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Article 6è
6.1.

Competències de la Junta Electoral

La Junta Electoral té les funcions i atribucions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Aprovar el cens electoral definitiu.
Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.
Facilitar una còpia del cens electoral definitiu a totes les candidatures formalment proclamades que
així ho sol·licitin.
Aprovar les paperetes i sobres oficials.
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 afectar els principis de
publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar
presents durant tot el procés electoral.
Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.
En general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els seus
resultats.

Article 7è

Elecció dels seus membres

7.1. A la mateixa sessió de l’Assemblea en que es convoquen les eleccions, s’haurà d’escollir, entre tots els
membres presents que integren l’Assemblea General, els components de la Junta Electoral que estarà
integrada per tres membres titulars i una llista de tres suplents. La Junta Electoral es mantindrà en
actiu fins a la finalització del procés electoral.
7.2. El Consell Directiu, o la Comissió Gestora en el seu cas, proveirà els mitjans raonables, tant materials
com personals, per a que la Junta Electoral compleixi les seves funcions.
Article 8è
8.1.

Incompatibilitats

El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatible amb la condició de candidat o de familiar

de candidat fins el tercer grau tant per consanguinitat com per afinitat.

8.2

Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància
plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents
designats.

8.3

Si els membres titulars o suplents per formar de la Junta electoral es neguen a prendre possessió
o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, es substituiran
pels membres que designi a aquests efectes el Consell Directiu de la UFEC o la Comissió Gestora,
en el seu cas.

Article 9è

Constitució de la Junta Electoral.

9.1.

La Junta Electoral es constituirà el dia hàbil següent al dia de la convocatòria de les eleccions,
mantenint-se en actiu fins que finalitzi el procés electoral.

9.2.

En el moment de constituir-se la Junta Electoral, els seus membres elegiran el President o
Presidenta, actuant com a secretari qui també ho sigui de la Unió, o la persona en qui delegui, el
qual tindrà veu però no vot i exercirà les funcions d’estendre acta de les reunions i dels acords
que adopti la Junta Electoral, amb el vistiplau del President o Presidenta.

9.3.

Assistirà a la Junta Electoral la persona responsable del Servei Jurídic de la UFEC, que tindrà veu
però no vot.

9.4.

La Junta Electoral actuarà a la seu de la UFEC o per mitjans telemàtics que garanteixin la
identificació dels seus assistents.

Article 10è

Funcionament i adopció d’acords

10.1.

La Junta Electoral serà convocada pel seu President o Presidenta, ja sigui per pròpia iniciativa o a
petició de dos dels seus membres i es considerarà vàlidament constituïda amb l'assistència de dos
dels seus membres amb dret a vot.

10.2.

De cada una de les reunions haurà d'aixecar-se acta.

10.3.

Els acords de la Junta Electoral es portaran a terme per votació d'entre els seus membres amb
dret a vot, per majoria dels assistents. En cas d'empat, el vot del President tindrà caràcter
diriment. Els acords de la Junta Electoral seran executats immediatament, encara que siguin
recorreguts o impugnats per les parts.

10.4.

Els acords de la Junta Electoral es notificaran seguidament a la seva adopció mitjançant correu
electrònic, fax o qualsevol altre mitjà que deixi constància de les seves recepcions. Els acords de
la Junta Electoral seran publicats a la web de la UFEC.

10.5.

La Secretaria General de l’Esport, a petició de la Junta Electoral, dels membres del Consell
Directiu o de la Comissió Gestora en el seu cas, poden enviar els seus respectius representants
per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants poden
estar presents a les deliberacions de la Junta Electoral.

10.6.

La Junta Electoral es dissoldrà un cop hagi acabat totalment el procés electoral incloent les
resolucions sobre eventuals reclamacions o recursos interposats.

Article 11è
Recursos
11.1.
Contra els acords de la Junta Electoral de la Unió pot interposar-se recurs ordinari davant del
Tribunal Català de l’Esport en un termini màxim de 3 dies hàbils, la resolució del qual exhaureix la
via administrativa.
Article 12è

Comissió Gestora

12.1

En el supòsit que tots o la majoria dels membres del Consell Directiu dimiteixin per presentar-se
com a candidats a les eleccions, es constituirà una Comissió Gestora composta pels membres de
la Junta Electoral, els membres suplents d’aquesta Junta Electoral i els del Consell Directiu que no
hagin cessat, amb l’únic objectiu d’administrar la UFEC fins que no prengui possessió el Consell
Directiu elegit.

12.2.

La Comissió Gestora haurà d’exercir les facultats i competències d’administració que
corresponen al Consell Directiu, d’acord amb els Estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i
decisions al manteniment de les activitats normals de la UFEC i a la protecció dels seus interessos
transitòriament. Entre els membres, aquests escolliran el President.

Capítol Tercer: ELECCIONS A MEMBRES DEL CONSELL DIRECTIU DE LA
UFEC
13. Electors i elegibles
14. El cens
15. Mandat
16. Membres del Consell Directiu
17. Candidatures
18. Acte de votacions
Article 13è.

Electors i elegibles a membres del Consell Directiu

13.1.

Tenen la condició d’electors a les eleccions del Consell Directiu de la UFEC les Federacions
Esportives catalanes membres de ple dret de l’Assemblea General. Com a norma general, la
representació recau en el President o la Presidenta de la Federació membre; tanmateix, el vot
podrà ser delegat de forma expressa en un vicepresident o vicepresidenta de l’entitat per acord
de la Junta Directiva corresponent que haurà de ser comunicat de forma escrita en el termini fixat
per fer reclamacions al cens provisional.

13.2

Tenen la condició d’elegible el President o Presidenta de les Federacions esportives catalanes
membres de la UFEC i les persones d’especial rellevància dins del món de l’esport català d’àmbit
federatiu inclosos en candidatura vàlida que compleixin en tot cas les següents condicions:
a)
b)
c)
d)
e)

Tenir el veïnatge administratiu de Catalunya
Ser major d’edat a la data de celebració de les votacions
Estar en ple ús dels drets civils
No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma
Complir les condicions previstes al Protocol d’idoneïtat de membres del Consell Directiu
de la UFEC

13.3

Si un membre del Consell Directiu, o de la Comissió Gestora en el seu cas, vol presentar-se com a
candidat a les eleccions, haurà de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el
termini per a presentar candidatures.

13.4

Per poder incorporar-se en el futur com a membre del Consell Directiu amb posterioritat a la seva
elecció i durant la primera meitat del seu mandat, s’haurà d’haver dimitit igualment abans que
s’iniciï el termini per presentar candidatures.

Article 14è

El cens electoral

14.1.

El cens electoral per a eleccions a membres del Consell Directiu de la UFEC recollirà els
components de l’Assemblea General que tinguin condició d’elector en els termes de l’article 13
d’aquest Reglament.

14.2.

La informació del cens serà aquella estrictament necessària per a la identificació de l’elector i, en
qualsevol cas, s’indicarà el nom complet i la identificació del representant legal.

14.3

Els electors es relacionaran en llistats numerats. El tractament i la publicació de les dades
contingudes en el cens tindrà per exclusiva finalitat garantir l’exercici per part dels electors el seu
dret al sufragi, restant prohibida la seva utilització i cessió per a cap finalitat diferent.

14.4.

Amb la publicació de la convocatòria d’eleccions restarà igualment publicat al web de la UFEC el
cens provisional confeccionat per la Secretaria General de la Unió. Les reclamacions per errades,
omissions o inclusions indegudes en el cens provisional es tramitaran davant de la Secretaria de la
UFEC personalment o mitjançant correu certificat amb acusament de rebuda. En tot cas la
reclamació haurà de tenir entrada dins del termini de sis dies naturals a comptar des de l’endemà
de la seva publicació.

14.5.

Correspon a la Junta Electoral el coneixement i resolució de les reclamacions al cens provisional i
la publicació del cens definitiu.

Article 15è.

Mandat

15.1.

Tots els càrrecs tindran una durada de sis anys i són reelegibles sense cap tipus de
limitació.

15.2.

El mandat de sis anys finalitzarà el dia abans de la data en que la Junta Electoral va
proclamar la candidatura guanyadora en el procediment electoral anterior, o per les
causes previstes als Estatuts de la UFEC.

Article 16è.

Membres del Consell Directiu

16.1.

El Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya es composa per un
President o Presidenta, fins a quatre vicepresidents, un secretari, un tresorer i fins a
tretze vocals.

16.2.

Per poder ocupar la presidència de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
caldrà que la persona proposada sigui President o Presidenta d’una Federació esportiva
catalana membre de la UFEC, o que sigui una persona amb un historial rellevant dins del
món de l’esport federat català.

16.3.

Pel que fa a la resta de membres del Consell Directiu de la UFEC, la majoria han de
representar les diferents federacions esportives de Catalunya que siguin membres de la
UFEC, mitjançant el seu respectiu President.

16.4.

També podran formar part del Consell Directiu de la UFEC aquelles persones
relacionades directament amb l’àmbit esportiu federat de Catalunya. El nombre de
càrrec que poden ocupar en el si del Consell Directiu no podran superar mai el nombre
de càrrecs ocupats pels Presidents o Presidentes de les federacions esportives
catalanes.

Article 17è.

Candidatures

17.1

Les eleccions al Consell Directiu es realitzaran mitjançant candidatura tancada, encapçalada pel
President o Presidenta i incloent un nombre de candidats no inferior a 11 dels càrrecs elegibles.

17.2.

La llista que es presenti, haurà de contenir - com a mínim - les següents dades:
- Nom i cognoms dels candidats.
- Firma de tots ells, en original o escanejada, conforme es manifesta la voluntat de formar part de
la candidatura.
- Fotocòpia del DNI de cada un dels membres que la integren.
- Qüestionari pel qual s’estableix el protocol d’idoneïtat dels membres directius de la UFEC annex
a aquest Reglament.

17.3.

Les candidatures aniran encapçalades per la persona proposada per a President o Presidenta i
hauran de ser presentades o avalades per un nombre de membres de l’Assemblea General igual o
superior al 10% dels que la componen de ple dret. Cada assembleista haurà d'avalar una única
candidatura tancada. En cas de presentar-se dos avals de la mateixa candidatura tots dos seran
anul·lats. L'aval s’acreditarà amb la signatura d'un document en què‚ s'expressarà la voluntat de
donar el suport al candidat, acompanyat d'una fotocòpia del DNI de l'avalador.

17.4.

Cap candidat no podrà formar part de més d'una candidatura.

17.5.

Quan el President o altres membres del Consell Directiu es presentin a reelecció hauran de cessar
el seu càrrec abans d'iniciar-se el termini de presentació de candidatures.

17.6.

Les propostes, de les candidatures, hauran de presentar-se a la secretaria de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya en els terminis que s'assenyalin en el calendari electoral
aprovat per l'Assemblea, però en cap cas amb un termini inferior a quinze dies a la data de
celebració de l'Assemblea d'eleccions.

17.7.

La Junta Electoral disposarà d'un termini de 3 dies per resoldre l'admissió o rebuig de
candidatures. L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als interessats i
es publicarà immediatament al tauler d'anuncis de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya. Caldrà justificar a les candidatures no acceptades, els motius que ho hagin determinat.
En cap cas els recursos que es presenten podran suspendre el procés electoral.

17.8.

En cas que només es presentés o restés vàlida una única llista, no es farà votació i la Junta
Electoral proclamarà la candidatura única com a guanyadora i en donarà compte als membres
assembleistes, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, així com al
Registre d’Entitats Esportives.

Article18è

Acte de votacions

18.1.

Si s’haguessin presentat i acceptat més d’una candidatura, al lloc, data i hora fixada a l’acord de
convocatòria es procedirà a l’acte de votacions. En aquest acte només podran votar les persones
que acreditin la representació legal dels membres de l’Assemblea General de la UFEC d’acord al
que s’estableix en el present reglament i els Estatuts de la UFEC.

18.2.

La Junta Electoral presidirà la votació, mantindrà l’ordre durant la mateixa, realitzarà l’escrutini i
vetllarà per la integritat del sufragi. Específicament, són funcions de la Junta constituïda en Mesa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Declarar oberta i tancada la jornada electoral
Rebre i comprovar les credencials dels interventors
Comprovar la identitat dels votants
Recollir les paperetes de vot i dipositar-les a la urna
Procedir al recompte i escrutini de vots
Adoptar les mesures oportunes per a conservar l’ordre en l’espai electoral
Resoldre amb caràcter immediat les incidències que poguessin presentar-se

18.3.

Els candidats podran designar dos interventors per candidatura, substituïbles entre si, per tal
que vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions. La designació d’interventor haurà de
dur-se a terme davant de la Junta electoral i es podrà fer fins que finalitzi el termini per presentar
candidatura.

18.4.

Les eleccions seran controlades per la Junta Electoral, a qui se li ha de comunicar immediatament
qualsevol incidència que es pugui produir en l’àmbit de la seu electoral, i si s’escau també les
supervisen els interventors designats per les candidatures i els representants facilitats per la
Secretaria General de l’Esport, en el cas que s’haguessin sol·licitat.

18.5.

La votació es desenvoluparà sense interrupcions durant l’horari que s’hagi fixat al calendari
electoral i a la seu de la UFEC, a Rambla Catalunya 81, principal – 08008 de Barcelona. Únicament
per causa de força major no podrà iniciar-se o s’interromprà la votació. En cas de suspensió de la
votació no es tindran en compte els vots emesos, ni es procedirà al seu escrutini. En tal cas, la
Junta Electoral procedirà a fixar data immediata per a celebrar de nou la votació.

18.6.

El Dret a votar s’acreditarà per l’efectiva inscripció al cens electoral i la demostració de la
identitat de l’elector per mitjà de document oficial.

18.7.

Cada elector podrà votar com a màxim a una sola candidatura.

18.8.

Existirà un lloc ocult a la vista del públic amb paperetes, on l’elector pugui introduir el seu vot en
un sobre abans d’emetre’l.

18.9.

La urna serà transparent i tancada, i serà una única urna.

18.10.

Els sobres i les paperetes s’ajustaran al model oficial que s’estableixi a la convocatòria.

18.11.

Arribada l’hora en què hagi de finalitzar la votació, el President de la Mesa donarà compte del fet
en veu alta i no permetrà entrar a ningú més a l’espai electoral. Seguidament preguntarà si cap
dels electors presents no ha votat encara, i s’admetran els vots que aquests emetin. A
continuació votaran els membres de la Mesa, en el seu cas.

18.12.

Tancada la votació, s’iniciarà l’escrutini. Al final es confrontarà el número total de paperetes amb
el de votants anotats.

18.13.

Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials, així com els emesos en sobres que continguin
més d’una papereta i no corresponguin a la mateixa candidatura.

18.14.

Fet el recompte de vots, es redactarà l’acta de la sessió amb el resultat; especificant el número de
votants, el total de paperetes emeses, les paperetes no admeses, les paperetes en blanc, les
paperetes nul·les i els vots obtinguts per cada candidatura. L’acta serà signada per tots els
membres de la Junta Electoral, pels interventors i pels representants de la Secretaria
General de l’Esport si els hi hagués, que podran sol·licitar una còpia de l’acta.

18.15.

Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, amb excepció
d’aquelles a les quals s’hagués negat validesa o les quals haguessin estat objecte d’alguna
reclamació, que s’uniran a l’acta un cop signada pels membres de la mesa.

18.16.

Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra l’acte de votacions i els
resultats.

18.17.

La Junta Electoral, un cop resolts els dubtes i les reclamacions que s’hagin plantejat emetrà l’acta
de Proclamació de candidatura guanyadora. Aquesta acta s’haurà de comunicar mitjançant
certificació, en els tres dies naturals següents, a les candidatures presentades, als membres de
l’Assemblea General i al Registre d’Entitats Esportives.

18.18.

Un cop escollit el President o Presidenta i el nou Consell Directiu, aquest distribuirà els càrrecs
entre els membres de la candidatura.

Capítol quart: RECLAMACIONS I RECURSOS
19. Reclamacions i recursos
Article 19è.

Reclamacions i Recursos electorals

19.1.

Poden ser objecte de reclamació o recurs, en els termes previstos en aquest capítol, les
resolucions adoptades durant el procés electoral i en relació amb el mateix pel Consell Directiu i
per la Junta Electoral, o per la Comissió Gestora en el seu cas.

19.2.

L’exercici de la potestat Jurisdiccional electoral, en relació amb el procediment electoral de la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya correspon:
a) A la Junta Electoral
b) Al Tribunal Català de l’Esport

19.3.

Les decisions adoptades pels òrgans electorals de la UFEC, són recurribles davant del Tribunal
Català de l’Esport, dins del termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord
objecte de recurs o al d’aquell en que la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè
no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

19.4.

En l’àmbit electoral, són competències del Tribunal Català de l’Esport conèixer i resoldre en
última instància administrativa sobre els recursos interposats contra les resolucions de la Junta
Electoral.

19.5.

Les reclamacions i els recursos només podran interposar-se per les persones interessades,
entenent per interessat aquell que resulti afectat directa o indirectament en el seus drets o
interessos legítims individuals o col·lectius per l’acord o resolució objecte d’impugnació, o
que puguin obtenir un benefici per la revisió del mateix.

19.6.

Les reclamacions i els recursos hauran de presentar-se per escrit degudament signat, en el
qual s’haurà de fer constar la identificació del reclamant, un domicili per a notificacions i si fos
possible un número de fax o qualsevol altre mitjà que faciliti la comunicació. L’escrit precisarà
l’acord o resolució impugnada, els fonaments en els quals es basi la impugnació i la pretensió que
es dedueixi contra el dit acord o resolució.

19.7.

El termini per a la presentació de les reclamacions i recursos serà de tres dies hàbils des de la
publicació de l’acord o resolució objecte. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
interposat cap reclamació o recurs, l’acord o la resolució serà ferma.

19.8.

Les resolucions dictades per la Junta Electoral de la UFEC i pel Tribunal Català de l’Esport com a
conseqüència de les reclamacions i els recursos interposats davant dels dits òrgans seran
publicats a la web de la Unió, sens perjudici de la corresponent notificació als interessats.

Capítol seté: DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL
Única.

El Present reglament entra en vigor des del moment de la seva aprovació per l’Assemblea General
de la UFEC en sessió convocada a l’efecte el dia 26/04/2021, i fins la finalització del procés
electoral a membres del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya .

Barcelona, 26 d’abril de 2021

El President de la
Unió de Federacions
Esportives de Catalunya

La secretària de la
Unió de Federacions
Esportives de Catalunya

Calendari electoral
 Celebració de l'Assemblea General per l’aprovació
de la convocatòria d’eleccions pel dia 26 de maig de 2021
 Publicació del cens electoral provisional
 Constitució de la Junta Electoral
 Finalització del termini de les reclamacions sobre el cens electoral
 Publicació del cens electoral definitiu
 Inici del termini de presentació de les candidatures
 Finalització del termini de presentació de les candidatures
 Publicació definitiva de les candidatures
 Acte electoral i publicació de resultats
 Finalització del termini d'impugnacions a l’acte electoral i resultats
 Resolució definitiva i proclamació oficial

26 d’abril
26 d’abril
27 d’abril
3 de maig
3 de maig
3 de maig
11 de maig
11 de maig
26 de maig
31 de maig
31 de maig

26 d’abril
Dilluns

Celebració de l'Assemblea General per l’aprovació
de la convocatòria d’eleccions pel dia 26 de maig de 2021.
* Acordar convocar eleccions
* Aprovar Reglament Electoral
* Aprovar Calendari Electoral
* Elecció dels membres de la Junta Electoral i suplents
* Publicació del cens electoral provisional a la web de la UFEC
* Elecció de 3 interventors per signar l’acta + President + secretari

27 d’abril
Dimarts

Constitució de la Junta Electoral.
Inici període de reclamacions al cens

3 de maig
Dijous

A les 18h. Finalització del termini per presentar reclamacions al cens
electoral provisional.
Resolució per part de la Junta Electoral de les reclamacions rebudes
sobre el cens electoral provisional i publicació del cens electoral definitiu.
S'inicia el termini de presentació les candidatures.

11 de maig
Dimarts

Fi del termini de presentació de candidatures.
Publicació dels candidatures definitives.

26 de maig
Dimecres

Acte electoral
Lloc: Seu Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Carrer: Rambla de Catalunya, 81, pral. - Barcelona
Horari: de 9’00h a 18’00h.

26 de maig
Dimecres
31 de maig
Dilluns

Proclamació provisional de resultats.
Inici del termini de reclamacions o impugnacions a l’acte d’eleccions i a la
proclamació provisional de resultats.
Finalització del termini d'impugnacions a l’acte d’eleccions i a la proclamació
provisional de resultats.
Proclamació definitiva del President i Consell Directiu.
Comunicacions a les candidatures, als membres assembleistes de la UFEC i a
l’Administració esportiva.

ANNEX.QÜESTIONARI D’IDONEÏTAT DE LES PERSONES CANDIDATES A MEMBRES DEL CONSELL
DIRECTIU DE LA UFEC
Honorabilitat
1. ¿Ha estat acomiadat o cessat de càrrecs d’administració i/o direcció o assimilats amb anterioritat per
qüestions relacionades amb una conducta improcedent, incloent accions com, per exemple, apropiacions
indegudes, malversacions, suborns, tràfic d’influències, assetjament sexual, coaccions o violència de
qualsevol tipus?
Sí

No

En cas afirmatiu, identifiqui les entitats de què fou acomiadat o cessat així com les raons justificatives de la
decisió:

2. En el supòsit d’haver estat afectat per la secció de culpabilitat d’un procediment judicial de concurs de
creditors:

(i) Ha estat inhabilitat?
Sí

No

(ii) Ha estat condemnat a pagar, en tot o en part, el dèficit concursal?
Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment.

3. ¿Ha estat condemnat en sentència ferma per la comissió de delictes i/o faltes?
Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment.

4. ¿Ha estat sancionat per la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus segons s’estableix a la
legislació sectorial aplicable?
Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment sancionador.

5. ¿Està inhabilitat o incurs en un procediment d’inhabilitació, a Espanya o a l’estranger, per l’exercici de
càrrecs públics o d’administració o direcció de qualsevol tipus d’entitat?
Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment:

6. ¿Té antecedents penals, sigui a Espanya o a l’estranger?
Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui el(s) delicte(s) generador(s) del(s) mateix(os)

7. Està essent imputat o investigat en algun procediment penal?
Sí

No

En cas afirmatiu, faciliti les dades essencials del procediment:

8. Està essent subjecte a procediments o investigacions en l’àmbit penal o administratiu per fets relacionats
amb delictes contra el patrimoni, blanqueig de capitals, contra l’ordre socioeconòmic i/o contra la Hisenda
Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social, o per infracció de les normes reguladores en matèria de
blanqueig de capitals?
Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui el tipus de fets investigats, l’estat de la tramitació del procediment, la situació
processal de l’interessat, el delicte, la falta o infracció administrativa imputada (amb indicació de la seva
gravetat), les penes o sancions previstes així com les circumstàncies atenuants o agreujants que, en el seu
cas, estiguessin contemplades a la normativa aplicable.

Principis de bona gestió
1. Ocupa actualment o ha ocupat en els darrers dos anys algun càrrec polític electe o designat?
Sí

No

En cas afirmatiu, indiqui quin càrrec electe o de designació política ocupa o ha ocupat en els darrers dos
anys.

2. ¿Hi ha cap circumstància o situació que generi conflictes d’interès potencials amb la Unió que poguessin
suposar algun impediment o dificultat para exercir una bona gestió, derivades de:

(i) els càrrecs exercits en el passat o en el present a la pròpia Unió o en altres organitzacions
privades o públiques?
Sí

No

En cas afirmatiu, descrigui detalladament les circumstàncies o situacions.

(ii) les seves relacions amb la pròpia Unió o amb les federacions conformant de la mateixa?

Sí

No

En caso afirmatiu, descrigui detalladament les circumstàncies o situacions.

3. ¿És plenament conscient de la dedicació que el seu càrrec comporta i està en disposició de dedicar-hi el
temps necessari per exercir les funcions inherents al mateix de forma convenient?
Sí

No

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que les manifestacions efectuades en aquest
qüestionari són certes i autoritzo la Unió per realitzar totes les consultes que cregui pertinents a registres,
fitxers i arxius públics per tal d’acreditar-les. Així mateix, i en el cas que qualsevol de les circumstàncies
manifestades anteriorment es vegi modificada per qualsevol motiu, em comprometo a posar-ho en
coneixement de la Unió per escrit i amb caràcter immediat.
A ........................................., el ......... de ................................... de 2021

_______________________
[nom i cognoms*]
[DNI]

MODEL ELECTORAL. AVAL A CANDIDATURA

..........................................., major d’edat, proveït/da amb DNI ..........................................., en nom i
representació de la Federació Catalana de ...................................., en tant que President/a
................................... ; comparec i com millor procedeixi
MANIFESTO
Que la Federació que presideixo, membre de ple dret de l’Assemblea General de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, atorga el seu aval a favor de la candidatura encapçalada per
..........................................., en el procés electoral per a l’elecció dels membres del Consell Directiu de la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
I per a que així consti als efectes oportuns
SIGNO
A ..............................., el ....... de ........................ de 2021

MODEL ELECTORAL. CANDIDATURA

........................................., major d’edat, proveït/da amb DNI ............................................, i domicili per a
notificacions a ............................... en virtut de l’article 17 dels Estatuts de la UFEC, comparec i com a millor
procedeixi
PRESENTO

Candidatura per a l’elecció dels membres del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya en el procés electoral 2021, amb la següent composició

-

President/a: .............................................., el/la compareixent
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................
............................................, major d’edat amb DNI ............................

I per a que així consti als efectes oportuns,
SIGNO
A ....................., el ........ de ..................... de 2021

MODEL ELECTORAL. ACCEPTACIÓ DE INCORPORACIÓ A CANDIDATURA

....................................., major d’edat i proveït/da amb DNI ..............................., amb domicili per a
notificacions a ............................................................; comparec i com millor procedeixi declaro que
ACCEPTO
La meva inclusió com a representant de la Federació Catalana ......................................... en tant que
President/a ..................................... a la candidatura encapçalada per ............................................. a
l’elecció dels membres del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en el procés
electoral 2021.
I per a que així consti als efectes oportuns,
SIGNO
A ......................., el ........ de ....................... de 2021
*Adjuntar còpia del DNI del compareixent

