Acta Assemblea General 21 febrer 2019
Assistents: Tota la Junta Directiva i 21 socis/es
Ordre del dia:
1. Convocatòria d’eleccions a la nova Junta Directiva.
2. Designació per sorteig de la Junta Electoral.
3. Calendari electoral 2019
1. Convocatòria d’eleccions a la nova Junta Directiva.
S’acorda per unanimitat tirar endavant les noves eleccions a la nova Junta Directiva.
2. Designació per sorteig de la Junta Electoral.
Queden designats com a Junta Electoral:
• Carlos Ayuso
• Francesc Panyella
• Marta Boix
3. Calendari electoral 2019
S’acorda el següent calendari electoral:

25 de febrer al 3 de març: S'exposarà el Cens Provisional d'electors i elegibles per a
consultes o possibles reclamacions al taulell d’anuncis de la nostra entitat.

6 de març: Finalització del termini per presentar reclamacions al cens provisional.
9 de març: Finalització del termini per a la resolució de les reclamacions al cens per part de
la Junta Electoral. Publicació del cens definitiu d’electors per a les eleccions.

11 de març: Inici del termini per presentar candidatura a membres de la Junta Directiva.
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21 de març: Finalització del termini per a presentar candidatura a membres de la Junta
Directiva.

22 a 25 de març: Termini per impugnar les candidatures.
26 a 28 de març: Termini per la resolució per la Junta Electoral de les reclamacions contra
les candidatures. Proclamació de candidatures definitives a membres de la Junta Directiva.

11 d’abril: Assemblea general on es procedirà a dur a terme la votació a membres de la
Junta Directiva, l'escrutini i la proclamació de la candidatura guanyadora.
Es dona per acabada l’assemblea a les 23h.
Prenc nota la Secretària M. Àngels Giménez Garcia

Neus Borràs Ferran
Presidenta de l’Agrupació Excursionista Bufalà
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