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Lliçà d’Amunt, 10 de juny de 2009
-Benvolgut-uda soci-a,
La Junta del Club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos amb la present us volem recordar un seguit
de propostes, esperant la vostra participació.
Començarem per les pròximes activitats programades, i seguidament d’un tema cabdal, com
és la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de Socis-es del Club, per tal
d’iniciar el procés electoral que ha de concloure proveïnt de President i membres de la Junta Directiva
pels pròxims 6 anys.
Sobre aquest tema, us avancem una pauta a tractar a l’Assemblea, i el què en surti aprovat ho
podreu anar seguint a través del web del club, que serà l’eina on hi trobareu tota la informació
referent a aquest procés.
1.- SORTIDES i ACTIVITATS programades pendents per l’ any 2009
A la pàgina web del club, www.bttconcos.com , teniu penjat el calendari d’activitats. Quines
sortides queden?
-Mes de juny, diumenge 14, La clàssica, Volta Lliçà-Pla de la Calma-Lliçà (Vallès Oriental), 65kms/ 1.000
mts. de desnivell, amb avituallament a càrrec del club, al Pla de la Calma.
Punt de trobada: Bar l’Aliança a les 7:00h., dificultat : Alta, notifiqueu assistència.
-Mes de juliol, dissabte 18, La Nocturna, Volta Nocturna per la Vall del Tenes (Vallès Oriental), 30kms. /
250mts. de desnivell, amb sopar a un restaurant per decidir.
Punt de trobada: Bar l’Aliança a les 20:00h., dificultat baixa-mitja, inscriure’s abans.
-Mes de setembre, diumenge 20, XVIII Passejada Popular amb BTT. per la Vall del Tenes. Hi ha dos
itineraris:
1.-Llarg 35 kms/ 500mts. desnivell, dificultat: Mitja-Alta
2.-Curt 16 kms/ 100mts . desnivell, dificultat: Baixa
Inscripcions: Pinar de la Riera a les 8:00h.a 9:00h. matí.

2.- CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB BTT.
LLIÇÀ D’AMUNT CONCOS, pel dimecres dia 17 de juny de 2009, a la sala d’actes del Pavelló
Municipal d’Esports de Lliçà d’Amunt, a les 21:00h en primera convocatòria i a les 21:30h. en segona
convocatòria amb el següent Ordre del dia :
1.Recompte de membres assistents
2.Acord de convocatòria d’eleccions per a càrrecs de Junta Directiva del Club, pel dia 22 de juliol de
2009.
3. Ratificació del reglament electoral.
4.Aprovació del calendari electoral.
5-Elecció de la Junta Electoral.
6.Constitució de la Junta Electoral elegida.
7.Torn obert de paraules
Andreu Padró Jiménez
President BTT. LL. A. CONCOS

Pautes a seguir sobre els punts anteriors de l’ordre del dia:
1. Recompte dels membres assistents a l’Assemblea.
2. Acord de convocatòria d’eleccions per part del president, i dimissió de membres de l’actual junta
directiva. Creació de la comissió gestora o bé junta provisional, segons calgui.
3. D’acord amb el capítol IV , que tracta sobre el procediment electoral, de l’article 11 al 31, del nou
Estatut aprovat recentment, i que podeu trobar penjat al nostre web, a la pàgina “sobre el club”, on
hi la informació necessària sobre el reglament electoral.
4. La proposta de calendari electoral pot ser el següent:
-Pel mes de juny, mijançant carta, es comunica als socis del club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos de la
convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta Directiva del club.
CALENDARI ELECTORAL
17/06/09 Assemblea General Extraordinària del club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos.
Acord de convocatòria d’eleccions per a càrrecs de J.D. del Club.
Ratificació del Reglament Electoral.
Aprovació del calendari electoral.
Constitució de la Junta Electoral elegida.
19/06/09 Publicació de la convocatòria d’eleccions.
Inici del termini de presentació de candidatures.
29/06/09 Fi del termini de presentacions de candidatures fins a les 23:00h.
1/07/09 Resolució d’admissió o rebuig de les candidatures per part de la Junta Electoral i publicació
de les candidatures provisionals.
1/07/09

Inici del termini de les reclamacions.

6/07/09

Fi del termini de reclamacions.

15/07/09 Resolució de les reclamacions i publicacions de les candidatures definitives.
22/07/09 Assemblea General Extraordinària d’eleccions a càrrecs de la J. D. del Club B.T.T.
Lliçà d’Amunt Concos.
Lloc: Sala d’actes del Pavelló Municipal d’Esports de Lliçà d’Amunt; c/. Jaume I, 30
1ª. Convocatòria: 21:00h. i 2ª. Convocatòria: 21:30h.
Període determinat per a la realització de l’acte electoral: 21:00h. a 23:00h.
22/07/09

Inici del termini d’impugnacions.

27/07/09

Fi del termini d’impugnacions.

31/07/09

Resolució definitiva i proclamació oficial.

(S’ha de ratificar el reglament electoral (punt 3), i aprovar el calendari electoral (punt 4) ).
5 i 6. Elecció i constitució de la junta electoral amb els 3 titulars, president i dos vocals, i els 3
suplents respectius, actuant com a secretari el que ho és del club, amb veu però sense vot . La Junta
Electoral, que realitzarà les funcions de mesa electoral, vetllarà per l’estricte compliment de la
normativa aplicable i pel correcte desenvolupament de tot el procés electoral.
7. Torn obert de paraules

