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Societat de caçadors “La Llebre” A.P.C. B-10396
Plça. Ajuntament s/n 08611 Olvan (Barcelona).
e-mail. societat.lallebre@fedecazabarcelona.es
telf – 696715584 i 679746315

Societat de Caçadors “La Llebre”

16/01/2012

Convocatòria d’eleccions anticipades a Junta Directiva de la Societat de Caçadors La Llebre.
En/Na . Toribi Cozar Garcia President de la Societat de Caçadors La Llebre d’Olvan d’acord
amb l’article 16 dels estatuts socials que determinen el procediment per a l’elecció dels membres
de la Junta Directiva.
Resolc:

La convocatòria d’una assemblea extraordinària de socis a l’efecte d’iniciar un procediment
electoral, avançat, per tal de convocar eleccions anticipades a Junta Directiva i acordar els punts
establerts en l’ anteriorment citat article estatutari, en tot cas però, d’acord amb les següents.
Primera. – Convocatòria d’eleccions anticipades per elegir els membres de la Junta Directiva,
determinació i aprovació del calendari electoral.
Segona. – Designació per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de
composar la Junta Electoral i data de constitució de la mateixa.
Tercera. – Ubicació i període d’exposició pública del cens electoral.
Quarta. – Les possibles reclamacions a inscripcions dels cens electoral es faran mitjançant escrit
dirigit al President de la Mesa Electoral dins el termini establert des de la seva publicació, la qual
haurà de resoldre les qüestions que puguin sorgir en un període de dos dies hàbils des de la seva
presentació.
Cinquena.- Les candidatures caldrà que siguin presentades per escrit davant la Junta Electoral
amb els impresos adients disponibles a través de la Societat.
Sisena.- Les candidatures seran proclamades i publicades al lloc determinat al punt tercer un cop
hagin estat comprovades i degudament validades per la Junta Electoral.
Setena.- Les resolucions a les reclamacions sobre inscripcions als cens electoral i a la inscripció
de candidatures s’ exposaran al lloc esmentat anteriorment.
Vuitena.- Convocatòria de l’assemblea extraordinària de socis per tal de celebrar les votacions.
Novena.- Finalitzades les votacions, en sessió pública, es farà l’escrutini dels vots emesos i
posteriorment es proclamaran els candidats electes, en el cas de presentar-se una única
candidatura aquesta quedarà proclamada automàticament.
Desena.- La Junta Electoral resoldrà qualsevol dubte i les reclamacions que puguin presentar-se,
les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de tres dies hàbils següents al de la
notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada perquè no
s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de la Federació Catalana de
Caça.
Toribi Cozar i Garcia, President de la Societat.
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Calendari Electoral Societat de Caçadors “La Llebre” d’ Olvan
Horari

Descripció de l’esdeveniment

Període Dates

15’30 h
A
16’00 h

Convocatòria de l’assemblea general de socis per acordar i determinar el
procés electoral. Sorteig per a l’ elecció dels socis components de la Junta
Electoral. Constitució de la Mesa Electoral.

14/01/2012

08’00 h
A
15’00 h

Publicació i exposició del cens provisional electoral.

17/01/2012

Reclamacions a la mesa de la Junta electoral en relació al cens electoral
27/01/2012
08’00 h
A
15’00 h

Resolució de reclamacions i publicació del cens definitiu.
03/02/2012
Període de presentació de candidatures.
17/02/2012

08’00 h
A
15’00 h

Proclamació provisional de candidatures
21/02/2012
Reclamació a les proclamacions de candidatures
24/02/2012

08’00 h
A
15’00 h

Resolució de les reclamacions sobre candidatures i proclamació definitiva
de les candidatures.
Període de campanya electoral.

01/03/2012 A
15/03/2012
16/03/2012

Jornada de reflexió
15’30 h
A
16’00 h

29/02/2012

Convocatòria de l’assemblea extraordinària de socis per dur a terme les
eleccions, votacions,escrutini,publicació de resultats, proclamació dels
candidats electes.
Registre de la nova Junta Directiva Davant la Federació Catalana de Caça i
el Consell Català de l’esport.

17/03/2012

Abans de dos
Mesos

Seu de la Mesa electoral:
Seu per l’exposició pública dels cens electoral i resta de la documentació del procés electoral:
Taulell de la recepció de l’ Excel. Ajuntament d’ Olvan; en horari d’atenció al públic, de 8 a 15 h.
Plaça de l’Ajuntament s/n 08611 Olvan (Barcelona).
Seu per la celebració de l’acte de les votacions: Sala blanca de l’ Excel. Ajuntament d’ Olvan;
Plaça de l’Ajuntament s/n 08611 Olvan (Barcelona).
Toribi Cozar Garcia. President de la Societat.

José I. Martin Hervilla. Secretari de la Societat.

