INFORMACIONS DEL PROCÉS ELECTORAL GENER 2013
JUNTA ELECTORAL DESIGNADA:
Tal i com estableixen els estatuts s’ha designat la següent Junta Electoral:
AEE INSTITUT MONTSERRAT (Sr. Ignasi Velasco Casals)
AEE INSTITUT MARIANAO (Sr. José Luis Gallardo Martinez)
AEE INSTITUT MANUEL SALES I FERRER ( Sr. Francisco León Floro)

CALENDARI ELECTORAL:
Exposició del cens electoral:

del 11 al 15 de gener de 2013
A la seu de l’entitat (c/Villarroel, 251 1r 1a)

Reclamacions del cens electoral:

del 16 al 18 de gener de 2013
Cal presentar-la a la seu de l’entitat signada en original.

Presentació de candidatures:

del 11 de gener de 2013 al 21 de gener de 2013 a les 20:00h
Segons s’estableixen en l’apartat següent

Data votacions*:

25 de gener de 2013
*en cas de que es presenti més d’una candidatura vàlida

PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES:
Les candidatures a la Junta Directiva s’hauran de presentar a la seu de l’entitat (c/ Villarroel, 251 1r
1a, 08036 de Barcelona) dins del termini establert i hauran de complir els següents requisits:
-

Caldrà presentar una candidatura complerta. En compliment del article 10 dels estatuts, la
Junta Directiva estarà formada per un mínim de 5 i un màxim de 21 socis/es, i haurà de tenir,
com a mínim, els següents càrrecs: President/a, Vicepresident/a 1r, Vicepresident/a 2n,
Secretari i Tresorer, així com els vocals que es creguin oportuns.

-

Els candidats han de complir amb el que estableixen els articles 10 i 13 dels estatuts i per tant
ser socis/es numeraris/es al corrent de les seves obligacions com a soci/a.
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VALIDACIÓ DE CANDIDATURES I ELECCIONS:
La Junta electoral es reunirà el dilluns 21 de gener de 2013 a les 20:15h per tal d’estudiar les
diferents candidatures presentades i validar totes aquelles que compleixin amb els requisits.
En cas de que només es presentés una candidatura, o que només una de les presentades fos vàlida,
en compliment del que preveu l’article 24 dels estatuts, la Junta Electoral procedirà a la proclamació
dels seus components com a elegits/es per a la Junta directiva. En aquest cas no es realitzarien votacions
el dia 25 de gener.

ELECTORS:
-

Tal i com estableix l’article 13 dels estatuts, són electors tots els/les socis/es numeraris/es al
corrent de les seves obligacions establertes en l’article 7 apartat 4 dels estatuts.

-

El dia de les eleccions els electors s’hauran d’acreditar mitjançant el seu carnet d’identitat.
En el cas de les persones jurídiques el president caldrà que s’acrediti mitjançant el seu carnet
d’identitat. En cas de que exerceixi el dret a vot un altre membre de la Junta Directiva, caldrà
que aporti una autorització signada pel president i que s’acrediti amb el seu DNI.
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