FEDERACIÓ CATALANA D’HIPICA
JUNTA ELECTORAL

Barcelona, 29 d’abril de 2021

Reunida de forma telemàtica la Junta Electoral de la FCH, amb la presència de tots els
seus membres, ha pres el següent acord:

ANTECEDENTS

I.En data 28 d’abril de 2021, aquesta junta electoral va acordar la publicació de les
candidatures presentades pels estaments. Així mateix, en la mateixa publicació, la junta
electoral va comunicar que les votacions del proper 5 de maig de 2021, es farien de
forma virtual, per tal de facilitar el vot a totes aquelles persones de fora de Barcelona.

II.El mateix 28 d’abril de 2021, es va rebre una impugnació contra aquesta decisió,
presentada per la Sra. Carlota Guerra Caballero, segons la qual sol·licita la nul·litat de
l’acta de presentació de candidatures a estaments.

III.El 29 d’abril de 2021, s’ha rebut una reclamació de la Sra. Roser Xalabarder
Sagalés, en el mateix sentit que l’anterior.
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FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER:
Aquesta Junta Electoral té competència per resoldre la present
reclamació en base a l’article 4 del Reglament Electora de la FCH.

SEGON:
Les dues reclamacions es tractaran en la mateixa resolució a efectes
d’economia processal. Les recurrents ostenten legitimació activa per a la presentació de
la reclamació, en ser candidates en l’estament de jutges.

TERCER:
En relació amb el fons de la qüestió, en primer lloc s’ha de mencionar que,
malgrat que en un cas la recurrent sol·licita la nul·litat de l’acta de presentació de
candidatures a estaments, i en l’altre cas se sol·licita trasllat de l’acta i informació, del
redactat dels recursos es dedueix que el que s’està impugnant no són les candidatures
presentades, sobre les quals no es fa cap menció, sinó la forma de celebració de les
votacions.
És a dir, l’acta impugnada conté dos acords:
1. La publicació de les candidatures rebudes.
2. Que les votacions se celebrin de forma virtual.
Per les argumentacions de la Sra. Guerra, aquesta Junta Electoral dedueix que la seva
disconformitat ho és amb el fet de que les votacions se celebrin de forma virtual i no
presencial, malgrat que demana la nul·litat de l’acta de presentació de candidatures.
Conseqüentment, s’ha de considerar que la recurrent no realitza cap pronunciament ni
impugnació contra les candidatures presentades, motiu pel qual aquesta Junta Electoral
tampoc en farà cap referència en la present resolució.
Qüestió diferent és el relatiu a la celebració de les votacions, on les recurrents
transcriuen un article del Reglament Electoral de la FCH, que estableix que l’elecció serà
presencial, amb el que es dedueix que no estan d’acord amb que es facin de forma
virtual.
Aquesta Junta Electoral va prendre l’acord de que les votacions a estaments es fessin de
forma virtual per afavorir la participació i facilitar l’exercici del vot als màxims electors
possibles. No va ser una decisió arbitraria, ni molt menys, perquè comptava i compta
amb un fonament normatiu que la sosté. En concret, ens referim al Decret-llei 4/2021,
que, a l’apartat 4rt de l’article 1er, estableix el següent:
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S'habilita les entitats esportives a establir el vot per correu postal i per mitjans
electrònics en els processos d'elecció de les juntes directives i dels presidents o
presidentes, sempre que quedin garantits els drets d'informació, que quedi
constància de la recepció del vot, que se'n garanteixi la identificació de l'elector
o electora, l'autenticitat i el secret del vot, i s'adoptin mesures que impedeixin la
seva duplicitat i que garanteixin la seva incorporació al moment de l'escrutini.

Com s’ha manifestat anteriorment, la decisió no va ser ni arbitraria ni injustificada, sinó
que es va pensar en facilitar el vot i en salvaguardar la salut dels electors. Així mateix,
comptava amb una base legislativa que la sustentava.
Malgrat això, aquesta Junta Electoral és conscient de que la voluntat de l’assemblea en
el moment de convocar eleccions, aprovar el reglament electoral i el calendari, pot
indicar que les eleccions a estaments se celebrin de forma presencial, encara que
aquesta Junta Electoral va assumir les seves funcions posteriorment a la celebració de
l’assemblea i la decisió es va prendre en base al Decret-llei mencionat.
No obstant, aquesta Junta Electoral és perfectament capaç de que, si un elector i
candidat no està conforme amb una mesura que el que buscava era facilitar l’exercici
del vot i salvaguardar la salut dels electors de la FCH, prendre l’acord de considerar que
les eleccions es facin de forma presencial en el lloc i en l’horari previst al calendari
electoral, això sí, respectant totes les mesures de protecció que exigeix la normativa
vigent en matèria de salut pública.

Per tot l’exposat, la Junta Electoral ha adoptat l’acord de que les votacions per escollir
els nous estaments de la FCH, previstes pel 5 de maig de 2021, es facin de forma
presencial, en el lloc i l’horari previst al calendari electoral de la FCH.

Aquesta resolució pot ser recorreguda davant el TCE en el termini de 3 dies hàbils,
d’acord amb l’article 4.3 del Reglament Electoral de la FCH.

Junta Electoral
FCH
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