ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Dia i lloc: Badalona, divendres 9 d’agost, al Centre Cívic la Salut (Avda. Marquès de Sant Mori,
s/n).
Hora: 15 hores:
Assistents: Fernández-Díaz Mascort, Miquel (president); Salvador Sánchez, Ricardo (vocal);
Cintas Zuazua, Guillem (vocal.
La JE ha pres les següents decisions:
1. Vista la sol·licitud del sr. Navarro Pérez, on fa constar una petició per allargar l’horari
de votació per a Delegat d’àrbitres de la FCE.
Consideracions:
a. Atès que el calendari electoral, així com les dates i hores de votació va quedar
fixat en una Assemblea Extraordinària, que tingué lloc al local de la FCE al
carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona;
b. Atès que, consultats tots dos candidats a la seva predisposició a allargar
l’horari de votació, han coincidit tots dos en la seva negativa a allargar
l’esmentat període.
c. Tot i que aquesta JE té la potestat de fixar modificions en el calendari segons
l’article 8 del Reglament Electoral de la FCE.
Resolem no allargar el període destinat a les votacions, que queda fixat d’aquesta
manera dissabte 7 de setembre de 2019, de 10 hora a 14 hores, en el local que la FCE
té al carrer sant Adrià, 20 de la ciutat de Barcelona.
2. Vista la demanada del candidat sr. Valios Blanco, Xavier d’obtenir les adreces
electròniques dels àrbitres que formen part del cens electoral.
Consideracions:
a. Segons fa constar el mateix candidat, aquest ja va fer la mateixa petició a un
òrgan de rang superior (la Junta Directiva de la FCE) i que aquest òrgan li va
negar en consideració de la Llei de Protecció de Dades.
b. Que les persones que conformen el cens electoral de la FCE és públic i està
publicat
en
la
pàgina
web
de
la
Federació:
https://escacs.cat/index.php/comites/arbitres/arbitres-amb-llicencia
Resolem que no li poem facilitar les dades personals dels àrbitres d’escacs que tenen
fitxa en vigor per la FCE.
Demanem, així mateix, que la Junta Directiva sí que faci arribar al candidat sr. Valios
un llistat dels àrbitres on constin els àrbitres segons la demarcació territorial a la qual
pertanyen (província), així com el codi postal dels àrbitres.
3. El candidat sr. Rodríguez Font, Roger demana que les paperetes del dia de la votació
siguin de diferents colors.
Consideracions:

a. Ateses les dificultats tècniques que pot plantejar, així com que ja hi ha una
logística habitual en aquesta mena d’eleccions dins de la FCE, hem decidit no
atendre la proposta del sr. Rodríguez Font, Roger.
4. La JE ha acordat que per identificar-se el dia de la votació a Delegat d’àrbitres, el 7 de
setembre de 2019, els electors ho hauran de fer mitjançant un dels documents oficials
amb els quals es pot identificar a una persona, que inclouen una fotografia de
l’interessat (és a dir: DNI, carnet de conduir i/o passaport).
a. Les personesque presentin una documentació que no estigui en vigor, no
podran exercir el seu dret a vot.
b. No s’acceptarà cap mena de document que no sigui oficial.

La reunió es dona per acabada a les 16 hores

