PROCÉS ELECTORAL ALS MEMBRES DE LA JUNTA DE LA FDDC
10 DE FEBRER DE 2019.
DRET A VOT:








Tenen dret a vot, totes aquelles entitats membres de la Federació, al ordre de
pagament de la quota i inscrita com a membre, en el moment de la convocatòria de les
eleccions.
Cada entitat té dret a un vot, que el farà efectiu, aquella persona que hagi designat
l’entitat per aquest fi, i tots els membres de la junta sortint de la FDDC.
Els vots dels membres de la Junta, és consideren, vot personals i no representatius de
les entitats a les quals son membres.
El cens electoral restarà exposat a la cartellera de la seu social i a la pàgina web oficial
de la FDDC ón es podran fer les corresponents comprovacions. Es podran presentar
al.legacions sobre la composició del cens electoral, fins a 30 minuts abans de la
primera convocatòria de l’Assemblea.
Les candidatures, s’han de presentar, amb caràcter unitari, proposant una persona per
a cada càrrec de la junta.

President, Vice-president, Secretari, Tresorer, Vocal Territorial, Vocal de
Promoció i Vocal de Comunicació i relacions.







Poden presentar-se, qualsevol soci legal, de les entitats membres de la Federació.
Totes les candidatures, s’hauran de presentar, per escrit indicant un telèfon, fax o
adreça electrònica, a fi que la junta és pogui comunicar amb els components de les
mateixes.
Les candidatures s’han de presentar al secretari o qualsevol membre de la Junta
designat per l’Assemblea General, a la seu social de la Federació (Plaça de Dalt, 10
43365-Alforja) els dimarts 15 i 22 de gener de les 21h fins a les 23h, o enviant-les per
correu electrònic (junta@diables.cat). En cas que no es presentés cap candidatura, es
podrien presentar candidatures fins 30 minuts abans de la primera convocatòria de
l’Assemblea en el lloc de la seva celebració.
Les candidatures presentades, seran exposades als socis a la cartellera de la seu
social i a l’espai habilitat amb aquesta finalitat de la pagina web (www.diables.cat), amb
un període no inferior a tres dies abans de les eleccions.

MESA ELECTORAL:









La mesa electoral estarà formada, per un president de mesa, un secretari i de les
persones de més i menys edat dels assistents, amb caràcter de vocals. El president i el
secretari, es nomenaran per sorteig, entre els membres assistents.
Les diferents candidatures, podran designar una persona, amb caràcter d’interventor,
que podran formar part de la mesa.
El recompte de les votacions, es farà un cop finalitzada la mateixa, amb caràcter públic.
Al finalitzar les votacions el president de mesa llegirà en veu alta els resultats de
l’escrutini.
El secretari de la taula electoral, aixecarà acta, que signaran tots els integrants de la
taula i l’entregarà al secretari sortint per tal que tramiti el document a l’administració
que correspongui.
Les votacions seran per escrit i secretes.

