Gandia, 24 d'abril 2018
Estimats amics/gues:
El motiu de la present es informar-vos de que enguany es any
d’eleccions al nostre NATACIÓ I ESPORTS GANDIA.
Per tal de no dilatar en el temps, un aspecte tan important per a la
gestió del club, es el motiu que en mou a dirigir-vos aquestes línies.
El procés electoral comença per comunicar-ho a tots els socis del club,
convocar una Assemblea General Extraordinaria i obrir les pòrtes a les
candidatures que puguen hi haure, per suposat comptareu amb el suport
i l’ajuda de la Junta que ix.
He preparat la proposta que faré a l’Assemblea General Extraordinària,
que inclou:
 Convocatòria
d’Assemblea General Extraordinària (A.G.E.) i
convocatòria d’eleccions (C.E.), a més del necessari Calendari
electoral.
 Designació de la Junta Electoral i Mesa Electoral, a més a més de
nombrar una Junta Gestora.
Respecte de la Convocatòria A.G.E. i la C.E., a més del Calendari
Electoral, indicar-vos que he elegit la data de celebració de l’A.G.E. el
disabte 2 de juny dia del Trofeu Pitet, a les 16:30 hores aproximadament
en l’oficina del club, la convocatòria estarà a la web i se farà per carta
abans del dia 14-05-2018.
Una altra raó de pes de les dates que proposaré a l’A.G.E., amb la
cloenda de les eleccions al 27-07-2018, com llegireu més avant, es que
l’exercici econòmic del NiE Gandia, va des de 01 de juliol d’un any fins
al 30 juny de l’altre, així d’aquesta forma el nou equip directiu, que es
faja càrrec, ho farà amb l’exercici nou pràcticament.
No podem deixar al club amb un buit de poder dintre d’un any ja
començat, per això de les dates propostes. A més a més, les farem
coincidir:
l’Assemblea en la qual es produïsquen les votacions , amb l'Assemblea
General Ordinària i el, ja tradicional, sopar de cabasset, la data
d’aquests dos esdeveniments, serà a falta de imprevistos el 27-07-2018.
Així doncs, la nova Junta Directiva que entra es farà càrrec de l’exercici

nou 2018-2019 (A partir del 01-07-2018), i la Junta Directiva que ix,
presentarà els comptes de l’exercici 2017-2018, fins al 30-06-2018.
Respecte de la designació de la Junta Electoral i Mesa Electoral,
informar-vos que abans de l’A.G.E., el Secretari, José Metola i jo mateix,
farem les gestions amb tots el socis que pogam, per tal de que el dia de
la Assemblea, la Junta Electoral i Mesa Electoral, ja estiga elegida, així
doncs si vols formar part d’una d’aquestes dos (Junta Electoral o Mesa
electoral), ficat en contacte amb el Secretari José Metola o amb mi.
Respecte de la Junta Gestora, la formarem l’actual Secretari José
Metola i el President, jo mateix, Miguel Millet, fins a l’entrada de la nova
Junta Directiva.

Ací teniu la proposta que faré a l’A.G.E. del Calendari Electoral.
CALENDARI ELECTORAL NIE GANDIA
DATA
14 maig 2018

02 juny 2018
3 al 7 de juny
8 al 13 de juny
14 al 18 juny

TERMINI/DATA
Al menys 15 dies

Convocatòria
eleccions
5 dies(07-062018)
6 dies(13-062018)
5 dies(18-062018)

19 juny 2018

ESDEVENIMENT
Convocatòria Assemblea General
Extraordinària (A.G.E.), convocatòria eleccions,
a la web del club, a la seu del club i per carta
als nadadors/res
Celebració de l’A.G.E. : Convocatòria
d’eleccions. Calendari electoral, Junta i Mesa
Electoral i Junta Gestora.
Exposició de llistes socis a tauler d’anuncis, a
la web del club i a la seu del club.
Presentació de candidatures.
Estudi i aprovació de candidatures per la Junta
Electoral.
Divulgació candidatures a tauler d’anuncis, a la
web del club i a la seu del club.

28 juny al 2 de
juliol

8 dies(27-062018)
5 dies (02-072018)

2 de juliol

El mateix dia

2 de juliol

Convocatòria
A.G.O.

Convocatòria Assemblea General Ordinària

27 juliol

AGO i sopar
social

Assemblea General Ordinària, per votar als
candidats, en el cas de haver dues o més
candidatures.

20 al 27 de juny

Presentació possibles impugnacions.
Resolució de les impugnacions per la Junta
Electoral.
En cas de haver tan sols una única
candidatura, la Junta Electoral proclamarà
aquesta per aclamació.

Comentar-vos que tot açò que vos comente, s’ha d’aprovar a la A.G.E.,
del 02-06-2018(El dissabte del Pitet en les oficines del club), però a fi
d’agilitzar i donar més transparència al procés electoral, vos ho faig
arribar, per al vostre coneixement i reflexió.
Tan sols me queda, que vos animeu a formar part de la nova Junta
Directiva, podeu consultar amb el Secretari, José Metola, i amb mi,
qualsevol dubte que tingueu, tenim 1 mes per davant.
Aquesta
informació
la
www.nataciogandia.org

tindreu

disponible

a

nostra

web:

A l’espera de que aquesta informació vos siga útil i que realment
s’animeu a participar, tant si esteu a la Junta Directiva com si no, quede
a la vostra disposició per quants aspectes vulgueu.
Atentament
Miguel Millet
President NIE GANDIA

