REGLAMENT DE LES DIVISIONS TERRITORIALS

ABRIL 2011

INTRODUCCIÓ PRELIMINAR
DECRET 58/2010 QUE REGULA LES FEDERACIONS CATALANES - SECCIÓ 6
Estructura territorial - Article 97
1. Cada federació esportiva catalana pot organitzar-se territorialment d’acord a les necessitats pròpies del seu
esport i de la mateixa federació, adaptant-se quan sigui necessari a la divisió territorial establerta a Catalunya.
2. La regulació del règim orgànic territorial i de les funcions que s’han d’exercir en aquest àmbit s’ha de dur a
terme d’acord amb els principis de descentralització, desconcentració i de cooperació amb els òrgans
federatius. Si els estatuts preveuen l’existència d’òrgans de representació territorial, la regulació de l’elecció
d’aquests representants s’ha de fer per sufragi universal, lliure i directe en l’àmbit territorial corresponent.
3. A fi d’organitzar les federacions esportives catalanes territorialment i gestionar-les millor, es poden crear
representacions o delegacions territorials que agrupin àmbits geogràfics comarcals o supracomarcals.
Aquestes representacions o delegacions territorials no poden tenir personalitat jurídica pròpia.
4. L’estructura de representacions o delegacions territorials que adopti qualsevol federació esportiva catalana
s’ha d’aprovar per acord de l’assembla general i incorporar-se als estatuts federatius a través del corresponent
procés de reforma estatutària.
5. Els òrgans federatius corresponents a l’estructura territorial no tenen personalitat jurídica pròpia i estan
sotmesos al règim pressupostari de la federació.

PREÀMBUL
Atès a la necessitat de resoldre els dubtes que es presenten a les assemblees de les Divisions Territorials i que
el reglament, com a únic document de treball no aclareix, es reforma el reglament bàsic de les divisions
territorials modificant-lo en diferents punts.

DIVISIÓ TERRITORIAL
La Vegueria (Regió i Comarca) és un òrgan de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, i en
conseqüència està mancada de personalitat jurídica pròpia. Tal com s’especifica al Decret 58/2010.
La Divisió Territorial estarà formada per les entitats afiliades que tindran veu i vot i les adherides que només
tindran veu, que tinguin la seu a un municipi situat dins del terme.
S’exceptuaran les entitats que s’acullin a l’article 34 dels estatuts de la FEEC i hagin canviat de divisió
territorial.

-2-

ASSEMBLEA TERRITORIAL
L’Assemblea Territorial serà l’ òrgan de gestió i administració, i estarà presidida pel Representant Territorial o
Veguer/a i constituïda per:
 el sots-Veguer/a,
 els presidents/tes o representants dels membres afiliats corresponents i pels dels membres afiliats a la
FEEC que tinguin delegacions en l’àmbit territorial corresponent
 Els vocals tècnics de la Divisió Territorial, que no tenen dret a vot.
L’Assemblea Territorial tindrà com a funcions:
 Debatre i dictaminar temes d’interès federatiu.
 Presentar propostes al Consell General i a l’Assemblea Nacional
 Administrar l’assignació econòmica concretada en el pressupost anyal de la FEEC, seguint els criteris
marcats per l’administració pública en cada moment.
 Promoure i donar a conèixer les activitats esportives i formatives dintre de l’àmbit de la FEEC.
 Dictaminar sobre l’admissió de noves entitats amb seu social a la Divisió Territorial, que sol·licitin la
seva admissió a la FEEC, segons l’article 14 dels Estatuts.
A l’assemblea de cada divisió territorial TOTS els acords es prendran seguint el mateix sistema de “cada
membre afiliat tindrà un vot”.
Els acords, tan sols seran vinculants dins del seu àmbit territorial i en cap aspecte podran contradir o
desvirtuar els acords presos per l’Assemblea Nacional, la Junta Directiva o el Consell General.
Cada Divisió Territorial podrà confeccionar o modificar normes de règim intern que regulin les funcions de
l’Assemblea.
Aquestes normes seran aprovades per l’Assemblea Territorial i presentades al Consell General de la FEEC per
ser ratificades.
REPRESENTANT DE L’ENTITAT
Serà representant de l’Entitat a l’Assemblea General Territorial, el president/ta o qui estatutàriament el
substitueixi.
EL VEGUER/A O REPRESENTANT TERRITORIAL
El càrrec de Veguer/a i el de sots-Veguer/a, hauran de reunir els requisits següents:







Ser majors d’edats
Ser proposat per una o més entitats de la mateixa Divisió Territorial i de la que el candidat a
representant serà soci i haurà d’acreditar una antiguitat mínima de 4 anys. (imprès: veg.002)
No ocupar càrrecs de presidents d’una entitat de la FEEC o de la junta directiva de la FEEC.
Està en ple ús de drets civils.
No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.
Presentar candidatura conjunta a l’elecció amb un sots-Veguer/a, aportant les dades personals de
cadascú . (imprès: veg.003)
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La durada dels càrrecs de Veguer/a i de sots-Veguer/a serà de 6 anys. Passat aquest període, obligatòriament
caldrà efectuar eleccions, proposant candidats/tes.
Les funcions del Representant Territorial o Veguer/a seran:
1. Presidir les reunions de l’Assemblea Territorial.
2. Convocar l’Assemblea Territorial un mínim d’una vegada cada dos mesos, confeccionant un calendari
de reunions amb dates i lloc de la reunió.
3. Efectuar el repartiment de les subvencions a clubs, segons la proposta de l’Assemblea Territorial.
4. Actua d’interlocutor entre l’Assemblea Territorial i el Consell General de la FEEC.
5. Representar a la FEEC en el seu àmbit territorial per delegació del president de la FEEC.
6. Proposar els vocals tècnics i els presentarà a l’Assemblea Territorial per a seva acceptació.
7. Convocar els vocals dels Comitès Tècnics de la FEEC en cas necessari.
La seva tasca es recolzarà en el sots-Representant o sots-Veguer/a que efectuarà funcions de complement i
suplència i en els vocals tècnics.

PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DE VEGUER/A I SOTS-VEGUER/A.
Serà per sufragi universal, lliure i directe entre els representants de la Vegueria corresponent.
Per a la celebració d’eleccions, la FEEC convocà l’Assemblea Territorial amb un màxim de 90 dies i un mínim
de 45 dies d’antelació; en aquesta es constituirà una Mesa de seguiment del procés i estarà formada per:



Dues entitats interventores de la mateixa Vegueria i
Un membre de la Junta Directiva de la FEEC, que farà de president.

S’establirà el calendari electoral amb:



els terminis de presentació i la validació de candidatures i
lloc, dia i hora de l’assemblea de votació.

Les candidatures seran presentades a la Federació. Tot el procés electoral i la documentació relativa, serà
publicat al web de la FEEC.
La Mesa de Seguiment efectuarà el control de la votació, que serà la d’un vot per entitat, sigui afiliada o
adherida.
Serà elegida la candidatura que obtingui la majoria dels vots. Si hi ha una sola candidatura no es farà la votació
i quedarà nomenada la candidatura presentada.

BAIXES DE VEGUER/RA
Quan existeixi una vacant a Veguer/a per cessament o suspensió, aquest serà substituït pel sots-Veguer. En
qualsevol cas, el substitut ocuparà el càrrec fins a la culminació del període corresponent, proposant a
l’Assemblea Territorial un nou sots-Veguer. En cas contrari, es convocarien noves eleccions.
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VOT DE CENSURA
El vot de censura contra el Veguer/a o Sots-Veguer/a s’haurà de demanar mitjançant escrit signat pels
presidents/tes de les entitats de la divisió territorial que representin un mínim del 15% de la totalitat, i que
serà adreçat a la FEEC.
Presentada la sol·licitud, cal formar una Mesa, dins el termini de 15 dies, formada per les dues primeres
entitats signants de la sol·licitud, de la que una cedirà el seu estatge social per a la celebració de l’assemblea, i
un membre de la Junta Directiva de la FEEC, que farà de president.
La Mesa desprès de comprovar l’adequació de la sol·licitud, procedirà a convocar l’Assemblea Territorial en
un termini no inferior a 30 dies i que no superi els 60.
El vot de censura només es pot acordar per votació favorable dels 2/3 dels presents a l’assemblea i que han
exercit el dret a vot.
PROCEDIMENT I REFORMA DEL REGLAMENT
Per modificar aquest reglament caldrà ser aprovat pel Consell General de la FEEC i ratificat per l’Assemblea
General de la FEEC.
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