CONFRARIA DE JESÚS CRUCIFICAT
MANAIES DE GIRONA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA PER ELEGIR PRESIDENT DE
LA CONFRARIA DE JESÚS CRUCIFICAT MANAIES DE GIRONA

Davant la situació de emergència social que estem patint tota la societat a
resultes de la Pandèmia del COVID19, que ens obliguen a complir amb una sèrie de
requisits com ara: obligatorietat de portar mascareta, rentar-se les mans amb
assiduïtat i la prohibició de reunions de més de deu persones, que és la que més ens
afecta per poder celebrar el proper dia 2 d’octubre, l’Assemblea General Extraordinària
per fer les eleccions a President de la Confraria i, amb la finalitat de no retardar-les
més, ja que la seva celebració estava prevista el passat mes de maig, la Junta
directiva en la seva reunió del dia 7 de setembre ha acordat:
1.- Suspendre la celebració de l’Assemblea General Extraordinària convocada
pel dia 2 d’octubre, en compliment de la Normativa Legal vigent a causa del
Coronavirus, de no fer reunions de més de deu persones.
2.- Habilitar el mateix dia 2 d’octubre de 2020, per celebrar les eleccions del
President i la Junta Directiva de l’Entitat.
3.- Aprovar el Reglament que regirà les votacions en les eleccions a President,
amb els següents termes:
PRIMER.- S’habilita el dia 2 d’octubre de 2020 per celebrar les eleccions a
President de l’Entitat.
SEGON.- Les votacions tindran lloc a Sant Lluc, de les 16:00 fins a les 21:00 h.
TERCER.- D’acord amb l’article 22 dels Estatuts Socials, anomenar als associats
integrants de la Mesa electoral que estiguin al corrent de pagament de les quotes
socials i no formin part de cap de les candidatures que es presentin a la elecció de
President.
QUART.- Anomenar com integrants de la Mesa Electoral a:
President: Narcís Reixach i Blanch
Secretari: David Garcia i Hermando
Vocal:
Josep Maria Mont i Jordà
CINQUÈ.- El candidat que assoleixi la majoria simple dels vots emesos, serà
anomenat nou President de la Confraria amb efecte immediat
Girona, 7 de setembre de 2020
LA JUNTA

