ELECCIONS 2021

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB VELA GOLFUS EMPURIABRAVA.
CONVOCATORIA ELECCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CVGOLFUS
EMPURIABRAVA.

Per acord, unànime de la Junta Directiva, adoptat en reunió celebrada el 5 de març de
2021, i donat el termini establert als estatuts de l’entitat, es convoquen eleccions per
renovar els membres de Junta de conformitat amb l’article 17 dels Estatuts, amb les
següents fases i condicions:
CALENDARI ELECTORAL
1. Acord de Convocatòria de eleccions. (5 de març de 2021)


Número de llocs de la Junta Directiva (mínim 5)



Càrrecs a preveure: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, Comodor, i
vocals (opcional).



Podran ser electors y candidats els socis majors d’edat que no tinguin suspesa la
condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació
de les candidatures, i que estiguin al corrent en el pagament de les quotes
socials.

2. Elecció de la Junta electoral (5 de març de 2021)
La elecció de los components de la Junta Electoral es realitza per sorteig, essent
designats els següents membres titulars:
President : Joan-Lluís Carrasco
1er vocal: Paco Muñoz
2on vocal: Rafael Pallissera

3. Exposició del cens electoral ( 19/3/2021 – 29/03/2021)
El cens electoral podrà ser consultat des del 19 de març de 2021 fins al 29 de març de
2021.
Les reclamacions seran ateses per la Junta Electoral.
Donades les restriccions actuals ocasionades per la pandèmia del COVID-19 la consulta
del cens electoral es realitzarà per correu electrònic, els interessats enviaran un mail a
la direcció secretari@cvgolfus.com indicant el seu nom complet, DNI i telèfon de
contacte.
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4. Resolució de reclamacions i aprovació del cens electoral (16/04/2021)
5. Presentació de candidatures (29/3/2021 – 25/4/2021)
El termini de presentació de candidatures començarà el dia 29 de març de 2021 i
finalitzarà el 25 d’abril de 2021.
Cada soci únicament podrà proposar una candidatura. S’haurà d’adjuntar fotocopia del
DNI del soci que presenta la candidatura.
La presentació es realitzarà per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça
secretari@cvgolfus.com

6. Proclamació de candidatures. (30 d’abril de 2021)
Obertura dels sobres amb les candidatures i comprovació per part de la Junta Electoral.
7. Votacions. (15 de maig de 2021)
Es fixa la data del 15 de maig de 2021 per a la celebració de les eleccions en horari de
16:00 i 19:00 hores, al local social del Club de Vela, i que es convocarà adequadament.
S’arbitraran les mesures sanitàries que marquin les autoritats sanitàries, en el seu cas.
Si només es presenta una candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a
proclamar els seus components com a elegits per la Junta.
Per acreditar la condició de soci/elector caldrà estar inscrit al cens i acreditar la identitat
per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Castelló d’Empúries , 5 de març de 2021

Francisco Muñoz
President

Joan-Lluís Carrasco
Secretari
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