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La Selva del Camp, 27 de novembre de 2008
La Junta Directiva del Club Excursionista Arítjol, en reunió celebrada el passat 26 de novembre de 2008,
va decidir la convocatòria de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA per al proper
divendres 12 de desembre de 2008, a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en
segona, segons el que estableix l’article 9 dels Estatuts del Club, a l’Auditori de Sta. Llúcia de la Selva
del Camp.
ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2.- Memòria de les activitats realitzades durant 2007 i 2008.
3.- Liquidació de l’exercici 2007/2008.
4.- Revisió de les quotes per a l’any 2009.
5.- Pressupost per a l’exercici 2009.
6.- Projectes i activitats a desenvolupar, informe vocalies i presidència.
7.- Precs I preguntes.
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Un cop finalitzada l’Assemblea Ordinària s’iniciarà l’Assemblea Extraordinària amb el següent ordre del
dia:
1.- Adequació del Estatuts del Club Excursionista Arítjol a les previsions del Decret 215/2008, de 4 de
novembre, tot modificant, amb el redactat corresponent, el següents articles:
Article 10, punt 2.La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà president/a, un altra secretari/a i la tercera
tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals
que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’estat civil i no
tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.
Article 10, punt 8, paràgraf 1.L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles
sense limitació temporal i les renovacions són totals.
Article 32, paràgraf 1, apartat c .En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.
2.- Convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva del Club Excursionista Arítjol:
2.1. Un cop finalitzat el període de 4 anys que els actuals estatuts prescriuen cal procedir a la renovació de la Junta
Directiva, per aquest motiu s’han convocat eleccions per al proper dia 16 de gener de 2009, a les 20,30 hores, a la seu
del Club Excursionista Arítjol, carrer de l’Horta 29 (Casal d’Entitats)

2.2. Durant l’assemblea s’escolliran, per sorteig, els membres de la junta electoral que ha d’estar integrada per un
nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.
2.3. Segons l’article 7, punt 5, apartat b, són electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern del C.E.A. els
socis Numeraris, sempre i quan tinguin una antiguitat mínima com a soci del C.E.A. d’un any i no tinguin suspesa la
condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de la presentació de candidatures. Els socis amb dret a
vot hauran d’acreditar-se com a electors mitjançant la presentació del D.N.I.
2.4. El cens electoral serà exposat el proper 19 de desembre de 2008, de les 20 a les 21.30 hores, a la seu del club, sent
també aquest el terminí per a l’acceptació de reclamacions.
2.5. Els càrrecs que s’han de proveir són els següents:
President/a
Vicepresident/a
Tresorer/a
Secretari/a
Vocal/s
2.6. Les candidatures presentades, per tal de ser acceptades, hauran de reunir les següents condicions:
Seran llistes tancades, encapçalades pel candidat a president.
Els càrrecs portaran adscrit el nom del candidat corresponent. Les funcions corresponents a cada un dels vocals seran
assignades en la primera reunió de la Junta Directiva.
2.7. La presentació de candidatures tindrà lloc el dia 29 de desembre de 2008, de 20 a 21,30 hores, a la seu del club, i
del 30 de desembrede 2008 fins a les 20,00 hores del 9 de gener de 2009, s’obrirà el període d’impugnacions i
reclamacions de candidatures.
2.8. Si es presenta o fos vàlida una única candidatura, la junta electoral procedirà directament el dia 9 de gener a les
20,00 hores, a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva.
3. Precs i preguntes.
Atentament,

Josep Casanovas Redondo
President

Maria José Rojas Cecília
La Secretària

NOTA: Segons l’article 5 dels nostres estatuts, no poden tenir veu ni vot, els socis amb menys de sis mesos d’antiguitat al Club.
Malgrat tot, la Junta del Club vol fer arribar a tots els socis el seu desig que la massa social sigui present a l’Assemblea per tal de
debatre tots els temes i que tothom que ho vulgui aporti idees i suggerències per millorar l’oferta i el funcionament del Club. Si no
us és possible assistir, podeu delegar el vostre vot a un altre soci, complimentant el volant inferior i dipositant-lo al Local Social del
Club, abans del 12 de febrer. Gràcies.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El soci/a..........................................................................................................................delega el seu vot en
l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Club Excursionista Arítjol del proper 12 de desembre de
2008, en el soci....................................................................................................................................
La Selva del Camp, a ..... de........................... de 2008
Signatura

