CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER PROVEIR ELS CÀRRECS A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL
PER ACORD DE LA COMISSIÓ GESTORA I EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEUEN
ELS SEUS ESTATUTS ADAPTATS AL TEXT ÚNIC DE LA LLEI DE L’ESPORT Decret
Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol
a) Cal proveir un total nou llocs a la junta directiva: president, sots-president,
tresorer, secretari i cinc vocals.
b) Poden ser electors i elegibles els socis numeraris, majors d’edat i que no
tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el
temps de presentació de les candidatures.
c) El dimarts 15 de maig a la seu de l’entitat es farà el sorteig per a la designació
dels components de la junta electoral.
d) El cens electoral quedarà exposat en el plafó d’anuncis de l’entitat, des del dia
21 de maig fins al dia de les eleccions.
e) El darrer dia per a la presentació de candidatures serà el 10 de juny de 2018.
f) Les candidatures s’hauran de presentar per escrit en sobre tancat dirigit a la
Junta electoral de la UES, i hauran d’incloure nou socis majors de edat amb la
condició de soci vàlida, i haurà de constar el nom complert i el DNI de cada
candidat, així com el càrrec que ocuparà en la Junta si la candidatura surt
escollida.
g) Les eleccions es realitzaran el dimecres dia 20 juny a la seu social de l’entitat
(carrer Salut, 14-16 de Sabadell) en el transcurs de l’Assemblea General
Extraordinària i com a punt únic de l’orde del dia”.
h) Els electors s’acreditaran amb el seu document d’identitat i el número o
carnet de soci de la Unió Excursionista de Sabadell.

Sabadell, 20 d’abril de 2018
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