
Normativa eleccions CAMFiC 2021 

 En compliment del mandat de la Junta de la CAMFiC acordat en la Junta Permanent del 4 de 

novembre del 2021, la Junta Electoral de la CAMFiC a les eleccions de 2021 acorda que el procés 

electoral es regirà pels següents articles:  

1. Segons l’acta de la Junta Permanent del 4 de novembre del 2021 la Junta Electoral estarà 

constituïda per la Secretària, ex-Secretari i el Gerent de la CAMFiC: Iris Alarcón, Joan Deniel i Joan 

Lozano, respectivament. 

2. Segons l’acta de la Junta Permanent del 4 de novembre 2021 la Junta electoral vetllarà pel bon 

desenvolupament del procés electoral seguint les indicacions de l’Article 23 dels Estatuts de la 

CAMFiC:  

Cada associat concurrent a l’assemblea general podrà exercitar el vot delegat del nombre de 

membres que acordi la junta directiva, si estima necessària la limitació d'aquesta representació. 

Només tindran dret de vot els associats que estiguin al corrent en el pagament de les seves quotes, 

segons relació que llegirà el tresorer. Es podrà votar per correu; la junta directiva vetllarà l’exercici 

d'aquest dret, tot garantint el secret del sufragi. Per ser considerats vots vàlids hauran d'arribar a la 

secretaria de la Societat 7 dies abans de la data de la convocatòria de l'assemblea.  

3. Segons l’acta de la Junta Permanent del 4 de novembre del 2021 cada associat concurrent podrà 

exercitar el vot delegat de 2 associats més.  

4. El dimecres 17 de novembre del 2021 a les 18 hores via online es convocarà a les candidatures 

presentades per explicar el procés electoral.  

5. El 18 de novembre del 2021 es publicarà a la web de CAMFiC el llistat de les candidatures 

presentades i les diferents modalitats per exercí el vot, també s’enviarà un correu electrònic a tots 

els socis i sòcies de CAMFiC amb la mateixa informació.  

6. Per tal de facilitar la comunicació de les diferents candidatures amb els socis i les sòcies, la 

Secretaria Tècnica de CAMFiC farà fins a un màxim de tres enviaments de correus electrònic, entre el 

22 de novembre del 2021 i el 15 de desembre del 2021 a les 14 hores, amb la informació que cada 

candidatura determini.  

7. Cens electoral: El dia 16 de novembre del 2021 s’extraurà de la base de dades de la FAP/CAMFiC el 

llistat de tots el socis i sòcies al corrent de pagament, que seran els que tindran dret al vot. 

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

8.1. A l’assemblea de socis de la CAMFiC convocada pel 16 de desembre del 2021, on 

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 18.15 hores fins les 19.30 hores. 

A la sala hi hauran paperetes  

8.2. Vot per correu: Els socis hauran de descarregar-se la papereta de la web de la CAMFiC, 

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 2021 C/ 



Diputació 316 08009 Barcelona. Hauran d’arribar a CAMFiC abans de les 17 hores del 9 de desembre 

del 2021. Aquests sobres estaran custodiats per la secretaria de la CAMFiC i s’obriran el dia 16 

desembre del 2021 al finalitzar la votació dels assistents a l’Assemblea. El vot presencial anul·larà el 

vot per correu.  

8.3. 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 al web de CAMFiC 

emplenat i la fotocopia del seu DNI.  

9. Documents de les eleccions:  

9.1. Cens electoral: Extret de la base de dades de la CAMFiC el 16 de novembre del 2021 i 

signat pel tresorer de la CAMFiC i pels tres integrants de la Junta Electoral. Serà el llistat que 

s’utilitzarà per portar el registre dels socis que votin per qualsevol de les modalitats expressades al 

punt 8.  

9.2. Papereta electoral, disponible al web de CAMFiC en format PDF i en format paper a la 

seu de CAMFiC. (Annex.1.) 

 9.3. Document de delegació de vot (Annex.2.)  

9.4. Registre d’arribada del vot per correu on constarà dia, hora i nom del votant (Annex 3) 

9.5. Document del resultat de les eleccions (Annex 4)  

10. Taula de votacions: A l’assemblea CAMFiC del 16 de desembre 2021, hi haurà una urna 

custodiada pels membres de la Junta Electoral, acompanyats per un interventor de cada una de les 

candidatures, qui garantirà el correcte desenvolupament de les votacions.  

11. Recompte de vots: Un cop finalitzada la votació, el 16 de desembre del 2021 es procedirà al 

recompte de vots emesos a l’assemblea, posteriorment es comprovaran els vots per correu, a càrrec 

de la Junta Electoral amb la presència d’un interventor de cada candidatura. 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 considerarà vot nul els 

que arribin fora del termini establert a l’article 8.2, quan hi hagi dues paperetes en el mateix sobre, 

quan no aparegui el nom del remitent, quan el nom del remitent no coincideixi amb la fotocopia de 

DNI de l’interior o si no hi ha fotocopia del DNI. El vot presencial el dia de l’assemblea anul·larà el 

possible vot emes 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. 


