Full de delegació de vot
Nom del centre d’esplai
Codi del centre d’esplai
Representant del Centre a l’AGO
Número d’acompanyants
La Delegació de Vot només és necessària en el cas que el Responsable General del Centre no
pugui assistir a l’assemblea. En el moment de l’acreditació cal lliurar aquest document per tal
de poder obtenir el dret a vot.
Aquest document s’ha elaborat tenint en compte el que estableix el Reglament de Règim Intern
del MCECC:
Els articles 3.1 i 3.1.3 del citat reglament diuen:

Formen l’Assemblea del MCECC, amb veu i vot, tots els centres federats definitivament al Moviment, i
només amb veu els centres federats provisionalment, els membres del Consell Directiu, els membres de
l’equip de zona/territori i els membres dels àmbits.
Cada centre tindrà un únic representant amb vot a l’Assemblea que serà el responsable General del Centre.
Aquest, excepcionalment, pot delegar aquesta representació en un altre membre del centre.
El vot de cada centre no serà delegable en el representant d’un altre centre.
Només es pot delegar el dret de vot del centre, quan els representant d’aquest (Responsable General), no hi
pugui anar, i faci delegació, per escrit, de la representació i del dret a vot a un altre membre del centre,
sempre major d’edat.
La delegació de representació i de vot s’ha de fer per escrit i expressament per una sessió concreta. Si es
considera que la delegació de vot no està ben feta, en base als criteris del paràgraf anterior, pot arribar a no
ser admesa. En aquest cas, el membre delegat no podria emetre el vot del membre delegant.

Si esteu en cas d’excepcionalitat, cal que ompliu la següent butlleta:
En/na __________________________________________________________, com a Responsable General
del Centre __________________________________________________________, federat al MCECC delega
en/na _____________________________________________________ major d’edat i membre d’aquest
centre, les funcions de Representant del Centre en l’Assemblea General Ordinària de centres del
MCECC a celebrar el 29 de gener de 2022.
Signatura Responsable

Segell Centre

__________________________, a ____ de gener de 2022
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