Procés electoral- 2021

Normativa
- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol i modificació Decret 55/2012 de
29 de maig.
- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya
- Estatuts de la fce - Reglament electoral de la fce)

Procediment i calendari
1.- Convocatòria assemblea Ordinària i extraordinària (4/2)
2.- Publicitat convocatòria (Divendres 26/2 l’esportiu, pàg. 7)
3.- Celebració assemblees (6/3)
Ordre del dia:
- Acord d'eleccions.
- Elecció Junta electoral i Gestora (si no hi ha membres suficients no dimitits)
- Reglament electoral.
4.- Cens provisional i seus electorals (8 de març)
5.- Reclamacions al cens (9, 10 i 11 de març)
6.- Publicació cens definitiu (12 de març)
7.- Formats oficials: a disposició en federació@escacs.cat

Procediment i calendari
8.- Els candidats de la junta actual que vulguin presentar-se han de
dimitir abans del període presentació de candidatures.
9.- Presentació candidatures (del 13 al 20 de març)
10.- Proclamació candidatures provisionals (21 de març)
11.- Presentació impugnacions a la resolució de la junta sobre les candidatures provisionals (22, 23 i 24 de març)
12.- Publicació definitiva de les candidatures (25 de març)
13.- En cas de que hi hagi només una candidatura aquesta es proclamarà al dia següent.

Procediment i calendari
14.- Votacions, si s'escau (més d'una candidatura) (10 d’abril
de 10 a 14 hores en les delegacions)
15.- Es vota en llistes TANCADES i en model oficial. Només
poden votar els Presidents (o en cas excepcionals el vicepresident que consti en el Registre d’entitats) El Vot no és delegable.
16.- Termini per a possibles impugnacions dels resultats (12,
13 i 14 d’abril)
17.- Resolució de la Junta electoral amb la Proclamació de resultats, nomenament i registre (15 i 16 d’abril)

Junta electoral
(Composició tres titulars + tres suplents)
Funcions
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin sobre cens i calendari.
b) Aprovar el cens electoral definitiu.
c) L'admissió o el refús de les candidatures i la seva proclamació.
d) Facilitar el cens electoral a totes les candidatures.
e) Decidir, sobre qualsevol incident que sorgeixi del procés electoral
f) Publicar el resultat de les eleccions i dur a terme les comunicacons que
legalment s'estableixin.
g) Resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea o
persones candidates en qualsevol fase del procés electoral.

Junta Gestora
En cas de dimissió de la majoria dels membres de
la junta electoral s’escollirà una junta gestora de la
qual formarà part els membres no dimitits i
proposaríem que els membres de la junta electoral
també formessin part.

Candidatures
(aspectes més rellevants)

- Les llistes seran tancades i el nombre màxim serà de fins 20 persones (president, vicepresidents, Secretària, Tresorera i 15 vocals)
- Les candidatures han de cobrir com a mínim 2/3 del total (És a dir, 14 persones)
- El candidat i la resta de la junta han de complir els requisits legals pertinents.
- Complir amb els requisits formals (DNI, acceptació expressa...)
- Proclamació 15 dies abans de les eleccions.
- Mínim 40 % dones
- Cap candidat podrà formar part de més d’una candidatura.
- Els membres de junta actual que es vulguin presentar hauran de dimitir abans del període de candidatures (si s'escau es nomenarà una junta gestora)
- Si només hi ha una candidatura, no n'hi haurà votacions.

