CONVOCATÒRIA
De conformitat amb els articles 19 i 40 dels vigents Estatuts Socials, es convoca als senyors socis a l’ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 4 de novembre, a les 9:00 hores en primera convocatòria, i a las 9:30 hores en
segona, al local social del Club (Pl. Narcisa Freixas, 2-3 de Barcelona), amb el següent ordre del dia:
•

Punt únic: elecció de President i de Junta Directiva

Una vegada constituïda l’Assemblea, podrà exercir-se el dret de vot ininterrompudament fins a les 22:00 hores del mateix dia 4, en
què es procedirà a l’escrutini dels vots, proclamació de la nova Junta Directiva i tancament de l’Assemblea.

Juan Puig-Fontanals
Secretari
Barcelona, 17 de setembre de 2018
NORMES

ESTATUT ÀRIES

Art. 15 – Ésser elegible per formar part dels òrgans de representació del Club, sempre que es sigui major d’edat, que es tingui una antiguitat mínima
d’un any i plena capacitat d’obrar. Per ésser elector o exercitar el dret de veu i vot a qualsevol Assemblea General no és necessària la condició
d’antiguitat mínima d’un any.
Art. 27 – La Junta Directiva es composarà d’un President, un o més Vicepresidents, un Secretari, un Vicesecretari en cas de considerar-se necessari el
seu nomenament, un Tresorer i el nombre de Vocals que s’estimi convenient. En cap cas el nombre de membres excedirà de 15 ni serà inferior a 5.
Art. 28 – Les renovacions de la Junta Directiva, al final del mandat, hauran de ser totals, tenint en compte que els nomenaments de President i restants
membres de la Junta Directiva es faran per candidatura tancada i es portarà a efecte per sufragi lliure, presencial, directe igual i secret de tots els socis
amb dret a vot.
Els membres de la Junta Directiva tenen un mandat de quatre anys i el President/a solament podrà ser-ho durant dues legislatures consecutives, sent
els altres membres reelegibles sense limitació temporal. Tots els càrrecs seran no retribuïts.
Art. 49 – Les candidatures es podran presentar des del dia següent en què la Junta Electoral aprovi el cens definitiu fins les 20h del quinzè dia
comptant a partir de dita aprovació.
Els candidats es presentaran avalats per un número de socis i sòcies actius que no podrà ser inferior al 10% dels que tinguin dret de vot en el moment
de la convocatòria i les candidatures hauran de subscriure’s, en senyal d’acceptació, per tots els seus integrants.
Cap soci o sòcia podrà prestar suport a més d’una candidatura.
Cap soci o sòcia podrà proposar més d’una candidatura.
Les candidatures a membres de la Junta Directiva s’han de presentar per escrit, adreçades a la Junta Electoral, han d’anar tancades, signades pels
candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocòpia del DNI, i hauran d’incloure el nom dels socis i sòcies candidats
encapçalats pel President, els noms dels socis i sòcies que hauran d’ocupar els càrrecs de Vicepresident/a o Vicepresidents/es, Secretari/a,
Vicesecretari/a, Tresorer/a i Vocals, dintre dels límits que fixen els Estatuts.
CALENDARI
19 de setembre
20 de setembre
21 al 26 de setembre
27 al 29 de setembre
30 de setembre al 14 d’octubre
15 al 17 d’octubre
18 a 19 d’octubre
20 al 22 d’octubre
23 al 25 d’octubre
26 d’octubre al 3 de novembre
4 de novembre

ELECTORAL

Art. 40. Convocatòria eleccions i sorteig Junta Electoral (3 persones més 6 suplents).
Art. 45 i 46. Constitució Junta Electoral. Aprovació del cens electoral.
Art. 48. Exposició cens electoral i reclamacions contra l’esmentat cens.
Art. 48. Resolució reclamacions cens i aprovació cens definitiu.
Art. 49. Recollida de signatures i presentació de candidatures.
Art. 49. Acceptació, si s’escau, de las candidatures.
Art. 49. Transmissió a la Junta Directiva de la Certificació de l’acta de proclamació de les candidatures.
Art. 47 i 49. Reclamacions a la Junta Electoral sobre les candidatures proclamades.
Art. 47 i 50. Resolució de reclamacions. Proclamació de candidatures (si existís una única candidatura vàlida, la
Junta Electoral procediria directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta
Directiva).
Art. 52. Campanya electoral.
Art. 52. Celebració eleccions i proclamació candidatura guanyadora (Assemblea General Extraordinària).

El dia de les eleccions, tots els socis inclosos en el cens electoral i que desitgin emetre el seu vot hauran d’acreditar-se davant la Junta Electoral
mitjançant els següents documents:
-Original del DNI o del carnet de conduir.
-Original del carnet de soci corresponent al present any.
Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes línies anteriors serà resolta d’acord a l’articulat dels Estatuts vigents aprovats en Assemblea General
Extraordinària el 27 d’abril de 2017.
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