
 

 

Junta Electoral 2015 

Normativa eleccions CAMFiC 2015 

1. Segons l’acta de la Junta Directiva del 3-9-15 cada associat concurrent podrà exercitar el vot delegat 
de 2 associats més. 

2. Cens electoral: El dia 5-10-15 s’ha extret de la base de dades de la FAP/CAMFiC el llistat de tots el 
socis al corrent de pagament (4.091), que seran els que tindran dret al vot. 

3. Modalitats de vot: 
Únicament es podrà votar per una de les següents modalitats: 
 

3.1. A l’Assemblea de socis de la CAMFiC el dia 5-11-15 s’habilitarà una urna on tots els socis 
assistents degudament identificats amb el seu DNI -que estiguin al cens electoral- podran 
exercir el seu dret a vot des de les 18:45 hores fins les 19:45 hores. A la sala hi haurà paperetes.  

 
3.2. Vot per correu: Els socis hauran de descarregar-se la papereta de la web de la CAMFiC o del 
e-mail que s’enviarà des de Secretaria Tècnica, marcar els candidats escollits i introduir-la en un 
sobre tancat. En un segon sobre hauran d’introduir la fotocopia del seu DNI i el sobre amb el 
vot. En aquest segon sobre haurà de posar el remitent (nom i cognoms de la persona que 
exerceix el vot) i adreçar-lo a: 

 
Eleccions CAMFiC 2015 
C/ Diputació 316 
08009 Barcelona 

 
Hauran d’arribar a CAMFiC abans de les 18:30 hores del 29-10-15. Aquests sobres estaran 
custodiats per la Secretaria Tècnica de la CAMFiC i s’obriran el dia 5-11-15 al finalitzar la votació 
dels assistents a l’Assemblea. El vot presencial anul·larà el vot per correu.  

 
3.3. Vot delegat: Cada soci el dia de l’Assemblea podrà votar per dues persones més, les quals li 
hauran d’haver entregat el document de delegació de vot, que trobaran a la pàgina web de 
CAMFiC, emplenat i la fotocòpia del seu DNI. 

 
4. Taula de votacions 
A l’Assemblea CAMFiC el 5-11-15 hi haurà una urna custodiada pels membres de la Junta Electoral, 
acompanyats per un interventor de cada una de les candidatures, els quals garantiran el correcte 
desenvolupament de les votacions. 
 
5. Vots 
Es considerarà vot nul qualsevol vot amb esmenes, els emesos en un document diferent a la papereta 
oficial o amb dos candidats seleccionats per un mateix càrrec. En el cas del vot per correu, es 
consideraran vots nuls: els que arribin fora del termini establert a l’article 3.2, quan hi hagi dues 
paperetes en el mateix sobre, quan no aparegui el nom del remitent, quant el nom del remitent no 
coincideixi amb la fotocopia de DNI que hi ha a l’interior o si no hi ha fotocòpia del DNI. El vot presencial 
el dia de l’Assemblea anul·larà el possible vot emès per correu.   
 
El recompte quedarà registrat en el document del resultats de les eleccions i signat pels membres de la 
Junta Electoral. 
El resultat de les eleccions es farà públic al final de l´Assemblea i als mitjans habituals de difusió de la 
CAMFiC (web, xarxes socials, etc.). 
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