PROCÉS ELECTORAL ELECCIONS 09.05.19 ACCS
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Eleccions JUNTA DIRECTIVA ACCS 2019
RENOVACIÓ CÀRRECS JUNTA DIRECTIVA ACCS
Hora: 18.30 h Primera convocatòria‐ 19:00 h Segona convocatòria.
Lloc: HOTEL AUGUSTA VALLÈS, AP‐7 Sortida 13. Granollers (Barcelona)
Us comuniquem que en la Assemblea General de l’ACCS del proper dijous 9 de maig de 2019, tindrà lloc
les Eleccions dels nous càrrecs de la Junta Directiva segons el protocol d’eleccions de l’ACCS aprovat el
06.02.12.
Els càrrecs que es sotmeten a les eleccions són:
ELECCIONS ACCS 2019
Vicepresidenta: Sra. Rosa Beaus Romero
Secretaria: Sra. Laia Mestre Suñé
Vocal: Sra. Marta López Prieto
Vocal: Sra. Núria Anguita
Vocal: Sr. Albert Romero
Vocal: Sr. Miguel Angel Moreno
Us informem que els membres de la Junta anteriorment esmentats s’haurien d’haver reelegit l’any 2018
i per tant estan actualment actuant com a càrrecs en funcions i deixaran el seu càrrec amb la possibilitat
de presentar‐se a la renovació segons el protocol d’eleccions de l’ACCS que seguidament esmentem.
Si voleu presentar‐vos per algun d’aquests càrrecs preguem que ens ho comuniqueu abans del dimarts
dia 23 d’abril de 2019, enviant un e‐mail a la secretaria de l’ACCS amb les vostres dades i càrrec al que
us voleu presentar. Moltes gràcies.
Per qualsevol aclariment al respecte preguem que us poseu en contacte amb nosaltres al telèfon de
l’ACCS: 93/870 64 54.
Us saluda atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA
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PROCÉS ELECTORAL ACCS 09.05.19
‐

ANUNCI INICI PROCÉS ELECTORAL: dia 15.04.19

‐ Un cop es fet l’anunci del procés electoral per part de la Junta Directiva, dia 15.04.19 els
associats que vulguin presentar‐se, de forma individual, a algun dels càrrecs que calgui
renovar, tindran un termini de 7 dies naturals per fer efectiva la seva candidatura, fins el dia
23.04.19.
PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
‐ La candidatura es farà efectiva un cop la Secretaria de l’ACCS rebi l’escrit de l’associat on hi
consti: nom i cognoms, DNI, nº d’associat, càrrec al qual es presenta i signatura de l’associat.
L’escrit es pot lliurar a la Secretaria de l’ACCS via e‐mail, per correu ordinari amb avís de
recepció o en ma a la seu social de l’ACCS.
‐ Els socis que vulguin presentar‐se a algun dels càrrecs de la Junta Directiva que es renoven
el proper 09.05.19, cal que tinguin una antiguitat com a socis de l’ACCS no inferior als 12
mesos del dia que es celebrin les eleccions.
‐
Per tal de poder participar en el procés d’elecció de la Junta Directiva, i tenir dret de vot,
caldrà que els soci tingui una antiguitat no inferior als 3 mesos, el dia que es celebrin les
eleccions.
‐ Transcorregut el termini de presentació de candidatures individuals, la Junta Directiva
convocarà una reunió amb els candidats, durant la setmana següent, per a comunicar els
candidats formals així com per explicar com han de seguir el procés fins a la celebració de les
eleccions.
DIFUSIÓ DE LES CANDIDATURES
‐ Un cop realitzada la reunió començarà un període de difusió i campanya de les
candidatures individuals formals, que finalitzarà el dia que es celebrin les eleccions, durant
l’Assemblea General de l’ACCS.
‐ Durant el període de campanya cada candidat individual podrà fer tres escrits (de 10 línies
màxim i una foto del candidat) que haurà d’enviar a la Secretaria de l’ACCS, qui s’encarregarà
d’enviar‐ho a tots els associats a través de tres e‐mails conjunts de totes les candidatures
individuals que vulguin participar‐hi.
‐ En cap moment i sota cap concepte durant aquest període es tindrà accés a les dades
personals dels associats, ni s’enviarà res que no sigui mitjançant els tres e‐mails descrits
anteriorment.
‐ A través de la web, la Junta Directiva decidirà com publicitar els candidats individuals per
igual així com l’espai destinat; depenent de les possibilitats econòmiques; si es creu
convenient.
ELECCIONS
‐ El dia de la celebració de les eleccions, dia 09.04.19 cada candidat que ho desitgi podrà fer
un breu discurs als associats presents, d’una durada no superior a 10 minuts. L’ordre de les
intervencions es farà per sorteig.
‐ El vot serà secret i es farà mitjançant paperetes que prepararà la secretaria de l’ACCS.
Cada papereta tindrà tots els noms i els càrrecs presentats.
‐ Perquè el vot sigui vàlid s’haurà de marcar un candidat de cada càrrec a escollir
‐ VOTACIÓ PRESENCIAL.‐ Es podrà votar dipositant la papereta dins un sobre en una urna, i
caldrà presentar el DNI.
‐ S’ajorna la possibilitat de realitzar el vot per Internet i per correu, fins que es disposin de
les garanties electròniques i econòmiques que ho facin viable.
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‐ El vot delegat o representat, que es menciona a l’article 13.2 dels Estatuts, cal formalitzar‐
lo mitjançant document escrit, indicant: nom i DNI (o passaport) de l’associat que cedeix el vot
i la representació, així com el nom i el DNI (o passaport) de l’associat que el representarà a
l’Assemblea General. Caldrà presentar el document original signat per ambdós socis, adjuntant
una còpia del DNI del soci que fa la delegació del vot. En cas contrari no s’acceptarà la
representació. S’adjunta model de CESSIÓ DE VOT I REPRESENTACIÓ.
‐ No s’acceptarà cap delegació de vot que no aporti la documentació degudament
complimentada, segons el model de “CESSIÓ DE VOT I REPRESENTACIÓ” a utilitzar. Cada
associat podrà representar el vot d’un màxim de 6 persones associades.
RECOMPTE DE VOTS
‐ El recompte de vots es farà un cop finalitzades les votacions.
‐ La mesa electoral es constituirà per: l’associat de més edat i l’associat més jove, presents
el dia de l’Assemblea General.





L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per
votació de l'Assemblea General, per acord de la majoria relativa dels socis presents o
representats; a partir d’aquest moment els càrrecs tenen un mandat de 4 anys.
Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint,
amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

FIRMAT
LA JUNTA DIRECTIVA
Granollers a, 15 d’abril de 2019
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CESSIÓ DE VOT I REPRESENTACIÓ
ASSOCIAT/DA ACCS
El sotasignat ______________________________________________, major d’edat, i amb
DNI. número ___________________, com associat de la associació ACCS, declaro i disposo el
següent:

Que delego l’emissió del meu vot i la meva representació a l’Assemblea General de l’associació
ACCS

que

es

celebra

a

_________________________

el

pròxim

dia

________________________, a:

_____________________________________________, major d’edat i amb DNI número
_____________________ i també soci de l’Associació ACCS, a fi de que la persona nombrada
assisteixi en el meu nom i representació i exerceixi en total llibertat tots aquells drets que li
siguin inherents per la seva condició d’associat de la ACCS, per la votació referida i l’Assemblea
General.

A_____________________, a_____ de__________________ de__________
Signat:

DNI:_________________________________
Nota 1: Recordem que segons el PROTOCOL D’ELECCIONS ACCS no serveixen documents
electrònics, només originals i cal adjuntar una fotocòpia del DNI de l’associat que cedeix el seu
vot i la seva representació. Aquests documents s’hauran d’entregar al mateix dia de
l’Assemblea General del pròxim dia ___________________.
Nota 2: Recordem que segons el PROTOCOL D’ELECCIONS ACCS un associat no podrà
representar a més de 6 associats.
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