CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA
RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB
EXCURSIONISTA CALDES DE MALAVELLA

D’acord amb allò previst a l’article setze dels estatus del Club Excursionista
Caldes de Malavella i a sol·licitud del president, acceptada per la junta, es
convoquen eleccions per la renovació dels càrrecs de la junta directiva del
Club Excursionista Caldes de Malavella.

Terminis: El procediment electoral s’iniciarà el dia 7 de desembre i
finalitzarà el dia 22 de gener de 2021.
Publicitat del procés electoral: Els documents relatius a aquestes eleccions
s’enviaran als socis dels quals es disposa d’adreça de correu electrònic i es
publicaran a la web del club.
Càrrecs que cal proveir: President, Vice-president, Secretari, Tresorer i
vocals.
Sorteig per a la designació dels membres de la Junta Electoral: es realitzarà
el dia 9 de desembre a les 21 hores, al domicili administratiu del club, C/La
Selva núm. 3, són elegibles tots els socis numeraris majors d’edat i que no
tinguin suspesa la condició de soci.
Condicions per a ser candidat: Es podran presentar per cobrir els càrrecs
tots els socis numeraris majors d’edat i que no tinguin suspesa la condició
de soci.
Cens electoral: el cens electoral dels socis numeraris majors d’edat es
publicarà a la web, del 9 al 21 de desembre.
Les reclamacions es presentaran a la Junta electoral del 9 al 16 de
novembre.
Formalització de candidatures: Les candidatures són llistes tancades on
figura el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president,
sense necessitat de detallar la resta de càrrecs. El nombre mínim de
membres d’una llista és de tres i el màxim de deu.
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El termini per a la presentació de candidatures és del 19 de desembre al 7
de gener.
Publicació de candidatures admeses: La junta electoral resoldrà les
candidatures admeses i les farà públiques el dia 8 de gener.
Eleccions: La votació es realitzarà el dia 22 de gener al local del Casino de
les 20 a les 21 hores. Els electors s’acreditaran a la taula mitjançant
document oficial públic original: DNI, carnet de conduir o similar.

La Junta directiva del Club Excursionista Caldes de Malavella
Caldes de Malavella, a 7 de desembre de 2020
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