REQUISITS PER LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LES
ELECCIONS A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA (Extracte
de la normativa dels Estatuts i del Reglament Electoral)
1- La Junta Directiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

estarà formada per disset membres.
2- Tenen la condició d’elegibles els federats a la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya, inclosos en candidatura vàlida que compleixin
en tot cas les següents condicions:
Tenir el veïnatge administratiu de Catalunya
Ser majors d’edat a la data de celebració de les votacions
Estar en ple ús dels drets civils
No trobar-se sotmès a cap sanció ferma inhabilitadora dictada per l’òrgan
competent
e) Ser soci d’un membre afiliat a la FEEC amb una antiguitat mínima de quatre
anys.
f) Comptar amb llicència federativa emesa per la FEEC en vigor en la temporada en curs i almenys en les tres temporades immediatament anteriors.
g) En el cas del President/a, no ocupar cap càrrec o comprometre’s a renunciar-hi si és elegit en qualsevol de les entitats membres de la FEEC.
a)
b)
c)
d)

3- Les eleccions a la Junta Directiva es duen a terme a través del sistema de
candidatures tancades i només es consideraran candidatures vàlides
aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’Assemblea General que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de l’Assemblea General. Cada assembleista podrà donar suport a una o més candidatura. L’entitat membre que avala haurà fer constar la capçalera del club o associació o el seu segell, dades de la mateixa, nom i cognoms del signant i còpia
del seu DNI.
4- La presentació de candidatures haurà de fer-se mitjançant escrit dirigit al
President/a de la Junta Electoral i adreçat al domicili de la Federació, en el qual
hi constarà la llista de tots els candidats, encapçalada per qui es presenti com
a President/a i signada per tots ells, en prova de conformitat, procurant-hi
reflectir una presència equilibrada de dones i homes. S’haurà d’acompanyar
fotocòpia del DNI dels membres de la candidatura.
5- Cap persona no podrà formar part de més d’una candidatura ni podrà ser
admesa cap candidatura en que hi figurin candidats que no reuneixin les condicions d’elegibilitat que estableix l’article 7 del Reglament Electoral o que
siguin membres de la Junta Directiva o de la Comissió Gestora en el seu cas,
si abans de l’inici del termini de presentació de candidatures no haguessin renunciat al seu càrrec.
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