ANUNCI DE CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS
En vista de la finalització del mandat natural d'aquesta Junta Directiva, s'obre el
procés d'eleccions dels càrrecs de la nova Junta Directiva.
Les candidatures presentades, hauran d'incloure els càrrecs de President/a,
Secretàri/a i Tresorer/a. També es podran presentar càrrecs de vicepresidents i vocals.
Es convoquen eleccions pel proper 8 de juny del 2017.
Amb aquesta convocatòria s'adjunta:
1) Cens electoral
2) Calendari electoral
3) Model de candidatura
Es comunica que tota la documentació estarà disponible a la pàgina web de l'entitat:
www.eduvolei.cat
L'Ametlla del Vallès, a 8 de maig del 2017
Jose Navarro Vicente
President CE Eduvólei Ametlla - Bigues

1. CENS ELECTORAL
D'acord amb els estatuts del club, el cens electoral és format pels socis i sòcies del CE
Eduvólei Ametlla amb dret a vot. Pot exercir el dret a vot qualsevol sòci/a que 1)
estigui al corrent dels pagament i 2) sigui major d'edat en el moment de les eleccions.
La massa social de l'entitat són els jugadors i jugadores a partir de categoria infantil i
fins a veterans, així com socis no jugadors que simpatitzen amb l'entitat. La quota de
18€ anuals d'associació es va satisfer a través de domiciliació bancària el mes de març
del 2017.
La divulgadcio de qualsevol dada personal dels nostres socis no ens està permesa per
per la Llei Orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal. Per tal
que un soci o sòcia comprovi la seva incorporació en el cens electoral, ha de posar-se
en contacte amb la Junta Electoral a través del correu: eduvolei@eduvolei.cat
El termini per presentar revisions i esmenes al cens, serà el 15 de maig del 2017.
Els tutors legals dels jugadors menors d'edat no poden exercir el vot pel tutelat. La
votació serà presencial i es permetrà la delegació de vot entre socis majors d'edat,
sempre i quan un dels socis sigui present a la votació i porti la documentació
necessària.

2. CALENDARI ELECTORAL
8 DE MAIG

Convocatòria d'eleccions
Elaboració del cens electoral

18 DE MAIG

Termini per reclamacions del cens electoral

25 DE MAIG

Termini per a la presentació de candidatures
Proclamació candidatures o proclamació de Junta
provisional (candidatura única)

8 DE JUNY

ASSAMBLEA DE SOCIS I ELECCIONS O
RATIFICACIÓ DE LA JUNTA PROVISIONAL (JUNTA
PROVISIONAL)

3. DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA
Jo,
DNI

, amb
, de conformitat amb l'establert als esta-

tuts del CLUB ESPORTIU EDUVOLEI AMETLLA, i complint amb tots els requisits per a ser candidat, presento la meva candidatura a PRESIDENT/A del
club.
A,

,a

de

de 2017

SIGNATURA
* CAL ADJUNTAR EL FOTOCÒPIA DEL DNI

Jo,
DNI

, amb
, de conformitat amb l'establert als esta-

tuts del CLUB ESPORTIU EDUVOLEI AMETLLA, i complint amb tots els requisits per a ser candidat, presento la meva candidatura a SECRETARI/A del
club.
A,
SIGNATURA
* CAL ADJUNTAR EL FOTOCÒPIA DEL DNI

,a

de

de 2017

Jo,
DNI

, amb
, de conformitat amb l'establert als esta-

tuts del CLUB ESPORTIU EDUVOLEI AMETLLA, i complint amb tots els requisits per a ser candidat, presento la meva candidatura a TRESORER/A del
club.
A,

,a

de

de 2017

SIGNATURA
* CAL ADJUNTAR EL FOTOCÒPIA DEL DNI

Jo,
DNI

, amb
, de conformitat amb l'establert als esta-

tuts del CLUB ESPORTIU EDUVOLEI AMETLLA, i complint amb tots els requisits per a ser candidat, presento la meva candidatura a …...................... del
club.
A,
SIGNATURA
* CAL ADJUNTAR EL FOTOCÒPIA DEL DNI

,a

de

de 2017

Jo,
DNI

, amb
, de conformitat amb l'establert als esta-

tuts del CLUB ESPORTIU EDUVOLEI AMETLLA, i complint amb tots els requisits per a ser candidat, presento la meva candidatura a …...................... del
club.
A,

,a

de

de 2017

SIGNATURA
* CAL ADJUNTAR EL FOTOCÒPIA DEL DNI

Jo,
DNI

, amb
, de conformitat amb l'establert als esta-

tuts del CLUB ESPORTIU EDUVOLEI AMETLLA, i complint amb tots els requisits per a ser candidat, presento la meva candidatura a …...................... del
club.
A,
SIGNATURA
* CAL ADJUNTAR EL FOTOCÒPIA DEL DNI

,a

de

de 2017

