La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca eleccions a
Representant Territorial de la Regió 2a., segons estableix el Reglament de les Divisions
Territorials i tal com es va acordar a la reunió de vegueria de l’11 de juny,
1. El calendari electoral serà el següent:
a. Presentació i validació de les candidatures que s’inicia l’endemà de la data de la present convocatòria.
b. El termini de presentació de candidatures es tancarà el proper dia 15 de setembre.
Cal presentar a la FEEC els fulls 2 i 3 annexos al Reglament de Vegueries que podeu
trobar a l’apartat de Divisions Territorials - Reglament i Annexos de les divisions
territorials de la pàgina web de la FEEC i fotocòpia dels DNI.
c. L’Assemblea* de votacions es realitzarà:
Data: Divendres 17 de setembre de 2021
Hora: 21h
Lloc: Associació Colla Excursionista l’Isard
Pavelló Polivalent de Bescanó 17162
2. La composició de la mesa de seguiment, atès que no hi ha cap assemblea territorial
prèvia, es constituirà el mateix dia de les eleccions (assemblea de votacions) amb dues
entitats interventores de la mateixa Vegueria i un membre de la Junta Directiva de la
FEEC, que farà de president/a.

ADDENDA: El vot el podran exercir els presidents de les entitats convocades, el vicepresident
o persona delegada que adjunti el document corresponent de delegació de vot (annex 1) que
podeu trobar a l’apartat de Divisions Territorials - Reglament i Annexos de les divisions
territorials de la pàgina web de la FEEC, conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
*en relació a les mesures de prevenció i control de la Covid-19 es mantindran totes les mesures de seguretat vigents
en el moment de la votació.
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