Centre Excursionista de Parets del Vallès

9 de febrer de 2012

Convocatòria de Assemblea General Ordinària i Convocatòria d’Eleccions
per a la renovació de membres de la Junta Directiva.

Es convoca Assemblea General Ordinària el dia 11 de març de 2012 a les 10h
en primera convocatòria i a les 10.30 en segona, al local social del CEP amb el
següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació del acta de la reunió anterior.
2.- Balanç de comptes 2011.
3.- Resum d’activitats 2011.
4.- Precs i preguntes.
5.- Eleccions Junta Directiva.
Donada la importància dels temes a tractar, i molt especialment per l’oportunitat
de elegir la nova Junta Directiva, esperem la màxima assistència.

Centre Excursionista de Parets del Vallès

9 de febrer de 2012

Convocatòria d’Eleccions per a la renovació de membres de la
Junta Directiva.

Es convoquen eleccions per a la renovació de la Junta Directiva, per finalització
natural del mandat de l’actual Junta.
Las eleccions es realitzaran en el decurs de la Junta General Ordinària del dia
11 de març de 2012.
A partir de la publicació d’aquesta convocatòria, queda obert el plaço de
presentació de candidatures. El últim dia de presentació de candidatures es el
dijous 8 de març.
Les candidatures s’hauran de presentar per escrit en sobre tancat dirigit a la
Junta electoral del CEP, i s’hauran de entregar en el local social el dia habitual
de reunió setmanal, dijous de 9 a 10 del vespre.
Les candidatures hauran d’incloure com a mínim 5 socis majors de edat amb la
condició de soci vàlida, i haurà de constar el nom complert i el DNI de cada
candidat, així com el càrrec que ocuparà en la Junta si la candidatura surt
escollida.
Com a mínim es obligatori assenyalar qui es proposa per a President, Tresorer
i Secretari.
El número màxim de possibles membres de la Junta es de 21 persones.
Os esperem a tots.

