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De conformitat amb l’article 35è dels Estatuts de la Federació Catalana de Ball Esportiu, 

l’Assemblea General es l’Òrgan superior de Govern i Representació de la Federació Catalana de 

Ball Esportiu, constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són 

vinculants per a tots els Membres afiliats o adherits, i la seva composició (de conformitat amb 

l’article 36è dels mateixos estatuts) es la següent:  

 

a/ El/la president/a de la federació esportiva catalana. 

 

b/ Els presidents o representants acreditats de les entitats esportives afiliades.  

 

c/ Les persones físiques membres de l’Assemblea General. 

 

A aquests efectes, les persones físiques membres de l’Assemblea General estan agrupades en tres 

Estaments diferenciats: Esportistes, Jutges i Tècnics (Esportius i Organitzatius).  

 

La representació a l’Assemblea General serà de una persona, per cadascun dels 3 estaments de 

cadascuna de la/les disciplina/es esportives que assumeixi la Federació, és a dir: un Esportista, un 

Jutge i un Tècnic per cadascuna de la/les disciplina/es assumida/es.  

 

El nombre de representants d’aquests Estaments no serà superior al de les Entitats membres de 

l’Assemblea General. 

 

De igual forma, i de conformitat amb l’article 37è dels Estatuts, cal tenir present que tenen la 

consideració d’Esportistes, als efectes de poder formar part de l’Estament corresponent a aquest 

apartat, les persones majors d’edat que, en possessió de la llicència federativa corresponent, 

hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la Federació 

Catalana de Ball Esportiu durant la temporada anterior.  

 

En el cas de Jutges i Tècnics, per poder formar part dels Estaments corresponents, hauran de 

estar en possessió de la llicència preceptiva i participar en les accions formatives periòdiques 

regulades per la Federació Catalana de Ball Esportiu.  

 

Les persones que representin cada un d’aquests Estaments, seran elegits per els membres que 

componen l’Estament de referència en cada disciplina esportiva, mitjançant sufragi lliure, directe, 

igual i secret seguint un procediment similar al procediment electoral previst estatutàriament per 

proveir els càrrecs electes de la Junta Directiva.  

 

El procés electoral d’aquests Estaments el podrà convocar la Junta Directiva. El mandat tindrà 

una durada de quatre anys.  

 

Per tant, i de conformitat amb els antecedents anteriors, la Junta Directiva de la Federació 

Catalana de Ball Esportiu, en la seva sessió de data 25 d’abril de 2011, ha adoptat el següent 

acord: 
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Primer. Convocar eleccions a representants dels Estaments integrants de l’Assemblea General de 

la FCBE: Esportistes, Jutges i Tècnics (Esportius i Organitzatius).  

 

Es procedirà a l’elecció d’una persona, per cadascun dels 3 estaments de cadascuna de les 

disciplines esportives que assumeix la Federació, és a dir: un Esportista, un Jutge i un Tècnic per 

cadascuna de les disciplines previstes a l’article 7è dels estatuts de la FCBE que tenen en el 

moment de la convocatòria llicències federatives actives:    Estil Internacional (balls Estàndards i 

Llatinoamericans) i Line-Dance & Country Western Dance. 

 

Segon. Les eleccions tindran lloc a la seu de la FCBE, en data 18 de juny de 2012, entre les 16 i 

les 20 hores. 

 

Tercer. El procés electoral es desenvoluparà de conformitat amb el següent calendari: 

 

a/ El dia 16 de maig es constituirà la Junta Electoral, que serà una única per tots els 

procediments electorals convocats en el present acord, i estarà integrada, com a mínim per tres 

membres de la Junta Directiva. Opcionalment podran incorporar-se dos membres dels estaments 

que hauran d’enviar la seva sol·licitud a la FCBE abans del 15 de maig.   Tots els membres de la 

junta electoral prendran possessió del seu càrrec en el dia acordat, escollint en aquest acte el 

president de la mateixa. 

 

Actuarà com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el Secretari de la 

Federació Catalana de Ball Esportiu, que ha d’estendre acta de totes les reunions i dels acords 

que adopti la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del President de la mateixa.  

 

Actuarà com a Assessor de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, l’Assessor Jurídic de la 

Federació Catalana de Ball Esportiu.  

 

b/ Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de presentar en un termini màxim de 3 

dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta 

electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors. Contra els acords de la 

junta electoral de la Federació Catalana de Ball Esportiu es poden interposar els recursos que 

preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva. 

 

c/ La durada del mandat dels candidats és de 4 anys.  

 

d/ No s’admetran els vots per correu ni els vots per delegació. La representació de les entitats 

incloses en el cens electoral recaurà en el President o Presidenta o en la persona que 

estatutàriament el o la substitueixi sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat 

durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l‟entitat. En cas que manqui la 

inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de 

president o presidenta o de persona que el o la substitueixi estatutàriament, caldrà acreditar-la 

mitjançant instrument notarial.   
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e/ La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es 

produís un empat entre dues o més candidatures, s‟hauria de fer una nova votació entre els 

empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i en les mateixes condicions.  

 

f/ Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, no es realitzarà l’acte de 

votació, i la Junta Electoral en farà la proclamació de candidat electe.  

 

Quart. Calendari.  

 

25/04/2012. Celebració de la reunió de Junta Directiva on s’acorda i aprova: la 

convocatòria de les eleccions; la data de celebració d'eleccions; el procediment electoral; 

el reglament electoral; el calendari electoral i es tria els membres de la Junta Electoral 

especificant-ne la data de la seva constitució. 

 

16/05/2012. Presa de possessió dels membres de la Junta electoral i constitució de la 

Junta esmentada: a) Elecció del President de la Junta Electoral, b) Designació de Secretari 

de la mateixa, c) Confecció del cens o la llista electoral, d) Assumpció del Reglament i 

Calendari. 

 

22/05/2012. Publicació del cens o de la llista electoral al taulell d'anuncis de la FCBE, 

assenyalant termini per impugnacions per un termini de 3 dies (Horari de la Secretaria 

de la FCBE: des de les 10:00 fins a les 13:00 hores). 

 

25/05/2012. Fi del termini per impugnacions a la llista d'electors. 

 

29/05/2012. Resolució d'impugnacions a la llista d'electors. 

 

30/05/2012 a 06/06/2012. Presentació de candidatures. 

 

07/06/2012. Proclamació de candidatures, assenyalant el termini per les impugnacions 

(3 dies). 

 

11/06/2012. Fi del termini d'impugnacions per la proclamació de candidatures. 

 

14/06/2012. Resolució d'impugnacions per la proclamació de candidatures. 

 

18/06/2012. Jornada electoral a la FCBE entre les 16 hores i les 20 hores. 

 

19/06/2012. Publicació i comunicacions dels resultats de les eleccions. 

 

 


