1 de març de 2.018.

Senyors/es Socis/es,
Per acord de la Junta Directiva, mitjançant el present anunci, es fa pública LA
CONVOCATÒRIA PER ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA del Club
Esportiu Hispano Francès i de conformitat amb l’establert a l’art. 16 dels Estatuts s’informa del
següent:
1er.- El nombre de llocs a ocupar d’acord amb els nostres Estatuts hauran d’ésser un mínim de
tres (art.12.2 )
2on.- Els càrrecs a ocupar necessàriament son el de President, Secretari i Tresorer. A més dels
càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o més vicepresident o vicepresidenta i els i
les vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la Junta directiva ha d’ocupar un
únic càrrec d’aquest òrgan de govern (art.12.3).
3er.- Que per a ser elector i candidat, els socis ordinaris o numeraris hauran de reunir les
següents condicions:
-

Major d’edat.
Que sigui posseïdor d’un títol del Club.
Que no tingui suspesa la seva condició de soci en el moment de la convocatoria o en el
temps de presentació de les candidatures.
Que estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Club.

4rt.- D’acord amb l’art. 16.1.a) dels Estatuts el dia 06 de març de 2018 es procedirà a la
designació dels components de la Junta Electoral (tres titulars i tres suplents), mitjançant el
corresponent sorteig. La Junta Electora es constituirà amb data 08 de març de 2018.
5è.- Que el termini d’ exposició i reclamacions al Cens Electoral, exposat en el Taulell d’
Anuncis del Local Social, serà des del dia 12 de març fins el dia 21 de març, ambdòs inclosos.
6è.- El termini de presentació de candidatures serà des del dia 23 de març al 04 de abril,
ambdós inclosos.
7è.- Les eleccions tindran lloc en el domicili social del Club el dia 12 de abril del 2.018, essent
obert el Col.legi Electoral per a poder exercir el dret a vot secret des de les 12 hores fins a les 19
hores.
Els electors hauran d’acreditar la seva condició de soci mitjançant un document públic
d’acreditació de la personalitat (art. 11.1 dels Estatuts)

8è.- Les candidatures hauran de contenir la relació dels seus components amb la designació del
càrrec que cadascun d’ells vagi a ostentar, encapçalada pel nom i les cognoms del President i
dels restants components de la Junta Candidata, amb el número de soci i la acceptació dels
mateixos.
9è.- El dia 12 de abril de 2.018, durant el transcurs de l’Assemblea Extraordinaria, la Junta
Electoral proclamarà la nova Junta Directiva electa.

JOSEP Mª GARCIA I MARANGES
President

