CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE LA FCOC
Amb data 9 de juny, a Ogassa, han quedat convocades les eleccions de la Junta Directiva
de la FCOC.
Les eleccions es celebraran el dia 15 de juliol de 2019, a Barcelona o per vot electrònic.
CALENDARI ELECTORAL
25 de juny de 2019
Dimarts, fins a les 15:00 h. Data límit de presentació́ de candidatures.
28 de juny de 2019
Divendres. Publicació́ de les candidatures provisionals.
3 de juliol de 2019
Dimecres, fins a les 15:00 h. Data límit presentació́ d’al·legacions a les candidatures.
4 de juliol de 2019
Dijous. Aprovació́ per part de la Junta Electoral de la llista definitiva de candidatures i
publicació́ del cens electoral provisional.
10 de juliol de 2019
Dimecres, fins a les 15:00 h. Data límit presentació́ d’al·legacions al cens electoral.
11 de juliol de 2019
Dijous. Publicació́ del cens electoral definitiu.
15 de juliol de 2019 Dilluns. Eleccions.
16 de juliol de 2019
Dimarts. Publicació́ dels resultats de la votació́ .
REGLAMENT ELECTORAL
- Pot presentar-se com a candidat qualsevol membre amb disposició́ d’un carnet FCOC que
reuneixi les condicions expressades a l’article 33 de l’estatut de la FCOC. El candidat ha de
tenir com a mínim un any d’antiguitat a la FCOC.
- Els candidats no poden formar part de la Comissió́ Gestora i, si hi pertanyen, hauran de
dimitir d’aquest càrrec.
- Les candidatures hauran d'estar encapçalades pel candidat al càrrec de president i constar
d'un mínim de 6 persones, és a dir 2/3 dels càrrecs de la Junta Directiva. [article 36.1]
- Les candidatures s’han de presentar per escrit fins el dia 25 de juny a les 15h, a la seu de
la FCOC (també́ s’acceptaran les candidatures enviades al correu electrònic
fcoc@fcoc.info), i en ella constarà̀ el nom, club, DNI i número de la FCOC, així́ com un
telèfon de contacte i la signatura de la persona que la presenta.
- La persona escollida com a President haurà̀ de formar la Junta Directiva segons especifica
l’article 26.2 i 37.1 de l’Estatut de la FCOC.
- La junta electoral està formada per Benet Totusaus. (president), Rose Kowalski
(secretaria), Lleí Viles i Sergi Fernández. (vocals).
- A la seu i a la web de la FCOC trobareu l’Estatut per la seva consulta.

Annex. Articles dels Estatuts de la FCOC
26.2 Composició́ de la Junta Directiva
La junta directiva tindrà̀ 9 membres amb els càrrecs següents: un president, un
vicepresident, un secretari, un tresorer i 5 vocals.
33. Provisió́ de càrrecs
Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i
secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria de vots i en presentació́ i
acceptació́ prèvia de candidatures.
Per poder ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva de la FCOC cal
tenir el veïnatge administratiu a Catalunya, ser major d’edat, estar en ple ús dels drets
civils i no trobar-se sotmès a cap sanció́ inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.
36.1 Les eleccions es realitzaran mitjançant el sistema de candidatures tancades, inclouran
com a mínim un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles. En les
candidatures s’indicarà̀ només el nom dels membres de la candidatura encapçalats pel
candidat a president.
El president distribuirà̀ els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura una
vegada produïda l’elecció́ .
37.1 La Junta Directiva quedarà̀ constituïda pel president i la resta de membres de la
candidatura guanyadora.

