Sant Llorenç des Cardassar a 22 de febrer de 2022

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB ESPORTIU CARDASSAR
En virtut dels estatuts del Club Esportiu Cardassar, entitat esportiva amb Núm. de Registre DC0262, CIF G-07469935 i domiciliat al C/Jaume Llinàs del municipi de Sant Llorenç des Cardassar;
jo, Tomàs Amer Estarellas, actuant com a secretari del Club Esportiu Cardassar declar:
-

En compliment dels Estatuts del Club Esportiu Cardassar, l’actual junta presidida pel
Sr. Jaume Soler Pont en reunió celebrada el dia 21 de febrer de 2022 a les 20.00 hores,
ha acordat la convocatòria d’Eleccions a Junta Directiva del club pel període 2022 2026; així com el calendari electoral que seguidament es detalla.

Calendari electoral:
-

Del dimarts 1 de març de 2022 al divendres 15 d’abril de 2022: Presentació de
candidatures a les oficines del Club Esportiu Cardassar, Camp de Fútbol Es Moleter,
C/Jaume Llinàs S/N, Sant Llorenç des Cardassar (CP: 07530).
L’horari d’oficina és de dilluns a divendres de 18.00h a 20.00h a la direcció esmentada
en el paràgraf anterior. Per a qualsevol consulta o dubte podeu contactar amb el
president del club a través del següent telèfon (+34 680 796 633).

-

-

Dilluns 18 d’abril de 2022: Proclamació de les candidatures. Si només hi hagués una
candidatura, proclamació de la candidatura guanyadora.
Dilluns 25 d’abril de 2022: Inici campanya electoral (si hi ha més d’una candidatura).
Divendres 6 de maig de 2022: Fi campanya electoral (si hi ha més d’una candidatura).
Dilluns 9 de maig de 2022 (19.00h – 21.00): Assemblea Ordinària. Eleccions i per tant
votació, escrutini i proclamació candidatura guanyadora (si hi ha més d’una
candidatura).
Divendres 13 de maig de 2022: Presa de possessió de la nova Junta Directiva.

Convocatòria de l’Assemblea Ordinària de Socis del Club Esportiu Cardassar.
-

Data: Dilluns 9 de maig de 2022 (19.00h)
Lloc: Oficines del Club Esportiu Cardassar (Es Moleter), C/Jaume Llinàs S/N, Sant Llorenç
des Cardassar.
Hora: De 19.00h a 21.00h.
Ordre del dia:
o
o
o

Obertura de l’Assemblea.
Eleccions a la Junta de l’Entitat (si s’escau).
Presentació de la nova Junta de l’entitat (si s’escau).

El secretari del Club Esportiu Cardassar
Sr. Tomàs Amer Estarellas.

