FEDERACIÓ CATALANA D' E S C A C S
Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats
TELEFON 93 318 59 26 - FAX 93 412 50 97
08030 BARCELONA
e-mail: federacio@escacs.cat
CIF G08665945

Luis F.Delgado Cámara, com a president de la JUNTA ELECTORAL DE LA
FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS (FCE), i Jaume Bosch Romay i Juan
Dominguez Rueda, com a vocals,

FAN CONSTAR:
Que s’ha rebut un escrit de petició d’ajornament de tres mesos de les eleccions a la
presidència i Junta Directiva de la FCE, per part del president de l’Escola d’Escacs de
Barcelona, Abel Segura, en base a la manca de temps que disposava per fer una
candidatura ateses les dificultats de la situació de pandèmia.
En aquest sentit cal tenir present el següent:

CONSIDERACIONS
1. Segons resolució del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
de data 14 d’octubre de 2020 a una consulta de la UFEC van dictaminar que:
“El reglament electoral, d’acord amb el previst a l’article 76 del Decret 58/2010, de 4 de
maig, de les entitats esportives de Catalunya, forma part d’un acord relatiu a la
convocatòria d’un procés electoral no exclòs de la possibilitat de ser aprovat en
assemblea general a distància, segons amb el previst en l’article 31bis.1 en relació a
l’article 31bis.3 de la Llei de l’esport, de manera que en aquesta assemblea, convocada a
l’efecte de convocar el corresponent procediment electoral, s’ha de proposar i aprovar,
si escau, el procediment que cal seguir per a l’elecció, el reglament que regularà el
procediment, el calendari electoral i el nomenament de la junta electoral per a aquell
concret procediment convocat.
En conseqüència, res impedeix, tot el contrari, que l’assemblea general reunida per
a convocar, si escau, el corresponent procediment electoral aprovi el reglament
electoral ad hoc juntament amb la resta de qüestions previstes en la normativa per
a aquesta qüestió, sense que de cap manera pugui considerar-se una modificació de
reglament de l’entitat, en aquest supòsit d’un reglament federatiu.”. Per tant, les
autoritats sanitàries i governamentals permeten actualment fer eleccions a les
Federacions Esportives Catalanes
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2. La Generalitat no només permet fer eleccions a les Federacions Esportives
Catalanes, sinó que aquestes estan obligades des del punt de vista legal a
convocar-les, un cop exhaurits els terminis de caducitat del propi mandat. El dia
20/04/2021 finalitza oficialment el mandat de la Junta Directiva actual i per
aquest motiu les eleccions han de portar-se a terme necessàriament abans
d’aquesta data. En cas contrari la Federació estaria incomplint la llei, entraria en
indefensió jurídica i no li estaria permès accedir als ajuts i subvencions que
exigeixen tenir actualitzades juntes directives de clubs i federacions esportives.
3. El calendari electoral ha estat aprovat per l’Assemblea General de Clubs
convocada legalment a tal efecte el proppassat 6 de mar de 2021 i la Junta
Electoral no pot modificar el calendari sense un motiu de força major. En
aquesta Assemblea, que és sobirana, era el moment per proposar modificar el
calendari previst i que aquesta modificació hagués estat aprovada pels
assembleistes.
4. El calendari electoral ha estat publicat amb temps suficient perquè qualsevol
potencial candidat es pugui presentar a les eleccions i encara està a temps per
fer-ho fins al dia 20 de març de 2021.
5. Aquesta junta considera que la situació actualment de pandèmia no impedeix
complir els requisits de presentació de candidatures. Existeixen medis telemàtics
suficients per contactar amb els membres del cens electoral que s’ha fet públic,
obtenir els avals reglamentaris i formar una equip de persones que conformin
una Junta Directiva. I a més el PROCICAT permet en aquests moments la
mobilitat.
6. La situació actual de pandèmia no es un motiu de força major per modificar un
calendari electoral aprovat per l’Assemblea General de Clubs. Les eleccions es
podran portar a terme amb les mesures preventives sanitàries que ja s’han fet
servir en altres eleccions oficials molt més nombroses i complexes que les de la
nostra Federació.

7. Aquesta Junta Electoral encara no ha rebut candidatures i per tant no existeix
cap “candidatura actual”, tal com s’esmenta en el seu escrit.

Pels motius exposats, aquesta Junta Electoral HA RESOLT:
DESESTIMAR la petició d’ajornament de les eleccions a President i Junta Directiva de
la Federació Catalana d’Escacs.
Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar-se recurs davant el Tribunal Català
de l’Esport, en el termini dels tres dies hàbils següents a la seva notificació. Aquesta
resolució exhaureix la via administrativa.
I perquè consti als efectes oportuns, signo el present escrit a
Barcelona, a 16 de març de 2021
Signat
Luis F. Delgado Cámara
President de la Junta Electoral

