VOLTA CICLISTA A CATALUNYA A.E. – ELECCIONS 2017
NORMES PER A L’ ELECCIÓ DE PRESIDENT I MEMBRES DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE “VOLTA CICLISTA A CATALUNYA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA”
Maig - Juny 2017

1. Convocatòria electoral per part de la Junta Directiva de La Volta el 26/05/17
i acte de votacions en reunió d’ Assemblea General el 26/06/17
Numero de càrrecs a proveir:

mínim 3

2. Càrrecs que es necessari proveir:

President/a, Secretari/a, Tresorer/a
Poden haver vicepresidents i vocals

3. Durada del mandat:

6 anys (2017-2023)

4. Condicions per a ser elector i candidat (Art. 15.2 i 8.2 Estatuts Volta): “Són electors i
elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret i que no tinguin suspesa la
condició de soci/a en el moment de la convocatòria”
5. Dia i lloc del sorteig públic per a la designació dels components de la Junta
Electoral:
31 de maig de 2017, a les 19h, al local social de La Volta (c/ Riego, 2)
1 de juny de 2017, incompatibilitats i/o negatives a ser membre de la
Junta Electoral. Designació de la Junta Electoral
6. Termini d’exposició del cens electoral i reclamacions:
Aprovació per la Junta Electoral del cens definitiu:

del 1 al 8 de juny 2017
9 de juny 2017

7. Termini per a la presentació de candidatures i reclamacions: del 10 al 16 de juny
8. Les candidatures hauran d’ anar avalades, cadascuna, per un numero mínim de
socis/es que representin el 10% del total de socis/es amb dret a vot.
Els formularis d’aval els facilitarà La Volta Ciclista a Catalunya, A.E. i hauran de fer
constar la firma original del soci/a, nom i cognoms, el numero de soci/a i el numero de
DNI.
9. Dia, lloc i horari de les eleccions:
26 de juny 2017, en el centre Cívic
Cotxeres de Sants, al carrer Sants número 79 i en horari de 10:00 a 13:00 i 16:00 a
19:00h.
10. Forma d’acreditació dels electors:
el dia de les Eleccions, tots els socis/es
inclosos en el Cens Electoral definitiu que desitgin emetre el seu vot, hauran
d’acreditar-se davant la Junta Electoral mitjançant els documents següents:
- Original del DNI o del Carnet de Conduir o del Passaport
Els socis/es que compareguin sense estar proveïts de qualsevol d’aquests documents
no podran votar.
11. Excepte quan expressament s’especifiqui altra cosa, l’horari de presentació de
documents serà de 10 a 13h i de 16 a 19h (presencial). Tota la informació del procés
electoral estarà disponible a la web de La Volta (www.voltacatalunya.cat)

Barcelona, 26 de maig de 2017

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA A.E. – ELECCIONS 2017

CALENDARI ELECTORAL
26/05/17 (Dv)

Convocatòria d’eleccions (normes i calendari electoral)
a celebrar el 26/06/17 (Dl)

26/05/17 (Dv)

Comunicació a la Federació Catalana de Ciclisme
i a la Secretaria General de l’Esport.
Publicitat a la Web de La Volta A.E.

31/05/17 (Dc)

Elecció per sorteig públic dels components de la Junta Electoral,
en el local social de La Volta a les 19:00 hores (3 titulars + 3 suplents)

01/06/17 (Dj)

Incompatibilitats o negatives a ser membre de la Junta Electoral.
Designació i presa possessió de la Junta Electoral.
Lliurament per la Junta Directiva del Cens Electoral

01/06/17 (Dj)
al 8/06/17 (Dj)

Exposició del Cens Electoral provisional i període reclamacions
Límit termini dimissió per als membres Junta Directiva
que vulguin presentar-se a les eleccions

09/06/17 (Dj)

Publicació Cens Electoral definitiu
Inici termini presentació candidatures
Lliurament formularis d’avals

16/06/17 (Dv)

Termini per a la presentació de candidatures i reclamacions
Proclamació de les candidatures i inici campanya electoral.
(En cas de candidatura única es procediria a la proclamació)

26/06/17 (Dl)

Celebració de les eleccions (10-13h i 16-19h) i recompte dels
vots. Proclamació provisional de la candidatura escollida.

29/06/17 (Dm)

Resolució recursos i proclamació definitiva
Notificació a la FCC i a la SGEGC

