REGLAMENT PER A L’ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ
ANDORRANA DE NATACIÓ

Aquest reglament té com a objectiu la regulació del procés a seguir de les eleccions a
la Junta Directiva de la Federació Andorrana de Natació (FAN).
ASPECTES GENERALS
D’acord amb els articles números 18 i 33 dels estatuts de la Federació Andorrana de
Natació (FAN), l’elecció dels membres que han de formar part de la Junta Directiva, és
competència de l’Assemblea General de la FAN.
Els membres de la Junta Directiva , s’elegiran per sufragi lliure, directe , igual i secret
pels membres amb dret a vot de l’Assemblea General, segons els articles números 16 i
17 dels estatuts de la FAN.
PROCEDIMENT – CALENDARI ELECTORAL
El procediment de l’elecció seguirà els punts següents:
1. La convocatòria d’eleccions s’haurà de cursar per la Junta Directiva, amb una
antelació de 30 (trenta) dies naturals.
2. Es farà publicitat de la convocatòria:
a. Al tauler d’anuncis de la FAN i com a mínim a una publicació periòdica
d’àmbit nacional.
b. S’enviarà una carta a tots els clubs afiliats a la FAN
3. La Junta Directiva enviarà un comunicat per tal de que cada club esculli un/a
representant per la composició de la Junta Electoral .
4. La convocatòria informarà del :
a. El calendari electoral
b. El cens de membres de l’Assemblea General
c. Assenyalar el període hàbil de presentació de candidatures, el seu
termini d’acceptació o de rebuig per part de la Junta Electoral.
d. Indicar els recursos possibles en el cas de no acceptació d’una
candidatura o contra altres aspectes bàsics de la convocatòria i cens
electoral .
e. La data en la que es convoca l’Assemblea General per efectuar la
votació
5. En el supòsit d’una sola candidatura , no es farà votació.
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JUNTA ELECTORAL
1.Composició:
a) Formarà la Junta Electoral , el conjunt de persones designades (una per Club) pels
Clubs afiliats a la FAN.
b) Hauran de ser persones de nacionalitat andorrana o amb residencia al Principat i
majors de 18 anys.
c) El nombre mínim serà de tres representants
d) La designació haurà de fer-se efectiva en el termini de 10 (deu) dies naturals des del
moment de la convocatòria de les eleccions .
2.Funcions:
a) Controlar i vetllar per la bondat i transparència de les eleccions.
b) Ser neutrals en matèria política i confessional i estar en contra de tota forma de
discriminació política, religiosa, sexual, ètnica, racial o de qualsevol altre mena.
c) Validar que la composició de les llistes presentades no vulnera cap de les restriccions
enunciades en els estatuts de la FAN i les d’aquest reglament.
d) Acceptar i/o rebutjar les candidatures presentades.
e) En el cas de rebuig haurà d’informar a la candidatura els motius pels quals ha estat
rebutjada
f) Publicar al tauler d’anuncis de la FAN les candidatures acceptades amb una antelació
màxima de 8 (vuit) dies naturals a la celebració de l’elecció .
g) Aixecar Acta, una vegada acabada la votació i el seu recompte , en la que s’haurà de
recollir :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Les candidatures presentades
La data i lloc de la votació
El resultat de la votació
Les incidències trobades en el procés si hi haguessin
El nom de tots els nous membre de la Junta Directiva de la FAN amb els
corresponents càrrecs.

h) L’acta serà tramesa en el més breu temps possible al M.I Ministre competent en
Esports , que proclamarà la Junta Directiva elegida.
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3.Restriccions:
a) No podran accedir a la composició de la Junta Electoral els membres de la Junta
Directiva sortint.
b) No podran accedir a la composició de la Junta Electoral qualsevol de les persones
que es presentin en les llistes de candidatures a la Junta Directiva futura.
c) Persones menors de 18 anys i sense residència al Principat.
d) Persones que tinguin alguna causa pendent segons el reglament disciplinari de la
FAN.
CANDIDATURES
1.Composició:
a) Les propostes de candidatures hauran de presentar-se per carta dirigida a la Junta
Electoral amb una antelació mínima de 15 (quinze) dies naturals a la celebració de
l’elecció.
b) Les propostes de candidatures per la Junta Directiva hauran d’estar integrades pel
nombre que fixin els estatuts de la FAN (article 25), amb llista tancada i presentades
per un nombre del 20% (vint per cent) dels membres de dret de l’Assemblea General
amb l’ordre següent: El/la president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a, un/a
tresorer/a, tres vocals a un màxim de 10, que representin diferents modalitats o
disciplines esportives reconegudes estatutàriament.
c) Les propostes hauran de enviar-se a la Junta Electoral a través de la secretària de la
FAN .
2.Restriccions:
Les persones de la llista hauran de ser persones de nacionalitat andorrana o amb
residencia al Principat i majors de 18 anys .
No podran presentar-se en una candidatura qualsevol persona que tingui alguna causa
pendent segons el reglament disciplinari de la FAN .

Federació Andorrana de Natació
Andorra la Vella 7 de març del 2019

3

