Benvolguts socis,
L’actual Junta Directiva de l’Associació de Professionals dels Espais Verds de
Catalunya, finalitza el mandat el dia 9 de març de 2018, coincidint amb
l’Assemblea ordinària anual, que es celebrarà dins el 20è Congrés a Roses.
Amb la finalitat de facilitar el procés d’elecció dels nous càrrecs a la Junta
Directiva de l’APEVC, i d’acord amb allò que estableix l’article 16.n dels
Estatuts de l’Entitat, s’ha redactat aquest document de bases.
D’acord amb allò que preveuen els Estatuts (article 15.3) els càrrecs vacants
s’hauran de cobrir a l’Assemblea General del 9 de març de 2018.
Poden participar com a electors en les eleccions als càrrecs de la Junta
Directiva tots els socis que hi tinguin dret i que es trobin al corrent de pagament
de les corresponents quotes anuals (article 6.3), excepte els socis Protectors
(article 4.c).
Poden ésser escollits tots els socis, excepte els socis Protectors i els socis
Estudiants (article 4.c i 4.d), amb una antiguitat superior a 1 any i que es trobin
al corrent del pagament de les quotes anuals (article 14.2).
Podran presentar candidatura tots els socis que compleixin els requisits
establerts; la candidatura s’enviarà en format digital a : apevc@apevc.cat i s’hi
farà constar un nom i un telèfon de contacte de la candidatura. Els serveis
tècnics-administratius de l’APEVC, retornaran via e-mail un acusi de rebut, que
justifica la recepció de la candidatura.
Es podran presentar candidatures fins el dia 26 de febrer de 2018. Els serveis
administratius de l’APEVC, prèvia comprovació dels requisits, la faran arribar a
tots els socis , via e.mail, per tal que en puguin conèixer els integrants i el
programa.
Durant l’Assemblea del dia 9 de març i previ a les eleccions, les candidatures
disposaran de 10 minuts per tal que puguin exposar el seu programa davant
dels socis de l’APEVC.

El model de presentació de candidatures és lliure però, com a mínim, ha
d’incorporar la signatura de tots els candidats i el següent quadre:

Candidatura als càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació
de Professionals dels Espais Verds de Catalunya
Roses, 9 de març de 2018
Candidat

Número de soci

Presidència
Vicepresidència
Tresoreria
Secretaria
Vocalia 1
Vocalia 2
Vocalia 3
Vocalia 4

La mesa de l’Assemblea estarà formada per el president, el vicepresident, el
tresorer, el secretari i 2 vocals, tots ells càrrecs sortints de la junta Directiva.
En cas d’absència els substituiran altres vocals de la mateixa Junta Directiva
sortint.
Finalitzada la votació es procedirà al recompte de vots i s’incorporarà a l’acta
de l’Assemblea.

La Junta de l’APEVC.
Barcelona, gener 2018

