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Elecció de President i Junta Directiva

Us informem que totes les persones que hagin de liquidar talonaris de Loteria de Nadal o que desitgin 

col·laborar en la distribució de la Loteria del Nen, podran efectuar aquestes gestions abans de l'inici 

de l'Assemblea.

També es comunica a tots aquells socis que hagin de treure's la llicència federativa que poden 

passar pel local social tots els dilluns, a partir de les 20 h, des de l'1 de gener del 2022.

La celebració de l'Assemblea General i Extraordinària de manera presencial estarà supeditada a les 

restriccions de mobilitat i d'aforament establertes per les autoritats sanitàries per a la data establerta 

de l'11 de desembre de 2021. En cas de qualsevol canvi, els socis i sòcies seran prèviament 

informats.

Us convoquem a l'Assemblea General que tindrà lloc el dissabte dia 11 de desembre de 2021, a les 

18.00 h en primera convocatòria, i a les 18.30 h, en segona, al Centre Cívic de Sant Oleguer, 

carrer de Sol i Padrís, 93, de la nostra ciutat. 

Estimats socis i sòcies de la Penya,

L'Assemblea General se celebrarà sota el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, d'actes de les assemblees anteriors.

2. Informe econòmic i aprovació.

3. Informe de la Presidència sobre activitats de la temporada 2021.

4. Proposta d'activitats per a la pròxima temporada 2022.

5. Precs i preguntes.

Donada la importància dels temes a tractar, es prega la vostra assistència. 

La Junta Directiva

I ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Després de la celebració de l'Assemblea General es procedirà a l'Assamblea General Extraordinària 

amb un únic punt de l'ordre del dia: 

1. Elecció de president i Junta Directiva de la Penya.

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL

Sabadell, 2 de novembre de 2021

NOTA DE LA JUNTA DIRECTIVA



ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA DE 
LA PENYA CICLISTA PALOMILLAS DE SABADELL 

 
PROCEDIMENT ELECTORAL 

 

 
NOM I CÀRRECS A ELEGIR 
 
D’acord amb els estatuts de l’Entitat, la Junta Directiva haurà d’estar formada per un 
mínim de 5 membres i un màxim de 21, al davant dels quals haurà d’haver-hi un 
President. També formaran part de la Junta Directiva un o més vicepresidents, un 
secretari i un tresorer. 
 
CONDICIONS PER SER ELECTOR I CANDIDAT 
 
1. Ser major d’edat civil. 
2. No estar suspès com a soci en el moment de la convocatòria. 
 
FORMA D’ACREDITACIÓ DELS SOCIS 
 
Per poder exercir el dret al vot, el soci haurà d’acreditar estar al corrent de 
pagament mitjançant la presentació del rebut de soci corresponent a l’any 2021. 
 
CALENDARI 
 

02-11-2021 Convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària 
15-11-2021 Obertura del procés electoral  

Constitució de la Junta Electoral 
22-11-2021 Presa de possessió dels membres de la Junta Electoral 
26-11-2021 Publicació del cens electoral provisional 
29-11-2021 Finalització del termini de presentació de reclamacions al cens 

electoral 
01-12-2021 Aprovació definitiva del cens electoral 

Obertura del termini de presentació de candidatures 
07-12-2021 Finalització del termini de presentació de candidatures 
09-12-2021 Proclamació de les candidatures acceptades 
11-12-2021 Realització de les eleccions, l’escrutini i la proclamació de la 

candidatura elegida 
  

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
 
Aquells socis i sòcies que vulguin presentar la seva candidatura hauran d’enviar un 
missatge de correu electrònic a info@pcpalomillas.org entre l’1 i el 7 de desembre 
de 2021, segons el calendari electoral.  
 
RECLAMACIONS I IMPUGNACIONS 
 
Les reclamacions davant la Junta Electoral s’hauran d’efectuar en un termini màxim 
de tres dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de 
la Junta, que serà executiva, s’haurà de dictar dins dels tres dies següents. 
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