
 

 

 

 

REFERÈNCIA:  CONVOCATÒRIA OFICIAL 

 

Benvolgut soci, 

En compliment del que preveuen els Estatuts de la nostra entitat, convoquem ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA 

I LA JUNTA DIRECTIVA per al proper divendres 3 de març de 2017, entre les 21.00 i les 22.00 h, al local social 

de l’entitat, carrer Tarragona, 50 bis, de Sant Joan de Vilatorrada. 

 Nombre de places a convocar:  Les candidatures han de tenir un mínim de 7 membres i un màxim 

de 13. 

 Càrrecs que cal convocar: president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals. 

 Condicions per ser elector i elegible:  Tal com s’esmenta en l’article 42 dels nostres estatuts, són 

electors i elegibles els socis, llevat dels numeraris d’honor i numeraris familiars, els que compleixen 

els requisits següents: 

a) Ser major d’edat i haver ingressat a l’entitat abans de l’1 de gener de l’any en què se celebrin 

eleccions. 

b) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria ni en el temps de 

presentació de les candidatures. 

 Dia i lloc del sorteig públic per a la designació dels components de la junta electoral: dia 3 de febrer 

de 2017, a les 21.00 hores al local social. 

 Termini d’exposició del cens electoral i reclamacions: El termini serà del 5 al 9 de febrer, ambdós 

inclosos. El cens electoral estarà exposat a la seu social del Club. 

 Termini per a la presentació de candidatures i reclamacions: El termini de presentació de 

candidatures serà del 13 al 21 de febrer, ambdós inclosos. 

 Dia i lloc de les eleccions: Les eleccions s’han convocat per al dia 3 de març, entre les 21.00 h i les 

22.00 h a la seu social de l’entitat, carrer Tarragona, 50 bis, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). 

 Forma d’acreditació dels electors: Mitjançant DNI i/o carnet de soci. 

Animem a tots els membres del Club a exercir els seus drets socials i aprofitem l’ocasió per saludar-los molt 

cordialment. 

Atentament, 

 

 

 

Agustí Marin de la Riva      Vistiplau del president 

          Secretari     Antoni Tachó i Figuerola 

 

Sant Joan de Vilatorrada, 2 de febrer de 2017 

*Podeu trobar més informació del procés electoral a la web www.classicmotorclub.org 


