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PÒRTIC
Ara que estan properes les vacances d’estiu!!! Recordeu que la Corredoria d’Assegurances Garcia Maranges us podrà contractar, si no
ho teniu, les pòlisses següents:
-1r.-RESP.CIVIL EN REPÒS, per si els càmpings us ho demanen, prima
total 29 €, cobertura 300.000 €
-2n.-RESP. CIVIL OBLIGATORIA DE CIRCULACIÓ, per a caravanes que
tinguin matricula pròpia.
PRIMA TOTAL ANUAL, fins PMA 1.000 Kg: 40,71 €
PRIMA TOTAL ANUAL, més de 1.000 Kg : 65,34 €
-3r.-ASSEGURANÇA ASSISTENCIA VIATGE CARAVANA, prima total
anual: 64.02 €
-4t.-ASSEGURANÇA MULTIRISC CARAVANES, per cobrir els danys propis, tant en circulació com en repòs: podeu trucar al telèfon 93 207 06
58 i us informaran del preu.
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SALÓ INTERNACIONAL DEL CARAVANING
Us comuniquem que aquest any es celebrarà el Saló Internacional del Caravaning, que com sabeu, últimament és biennal.
Tindrà lloc del 15 al 23 d’octubre al recinte Gran Via, de Barcelona, i com és costum el Club tindrà entrades amb preu especial
per als socis de 3,50€.
Per no quedar-vos sense entrada podreu reservar-les i passar a
recollir-les pel Club fins al 5 d’octubre, fent la transferència al
núm. de compte de CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388,
indicant, núm. de soci, nom i quantitat d’entrades. A partir

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

d’aquesta data no podrem garantir que en tinguem.
Recordem que, malgrat hi digui invitació gratuïta, a l’entrada
que us venem, el club l’ha de pagar.
Referent a la concentració d’autocaravanes, en no saber-ne
res al tancament d’aquest Notícies, si esteu interessats en tenir
informació, haureu de consultar la Web del Club.
També volem demanar la col·laboració dels socis que tinguin
temps lliure, entre setmana, per poder estar unes hores al nostre estand, com a representant del club.

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja som a l’estiu i, com sempre, hi ha socis que han decidit passarlo al Càmping Freixa, de Manresa. Un indret únic, on es pot gaudir d’una estada agradable i de les millores que s’han fet durant
els últims tres mesos.
Tot està a punt. Com és habitual, hem organitzat una gran varietat d’activitats lúdiques i esportives, des de fer botxes, bicicleta, passejar, fins a pilates i zumba. A més a més, també us
tenim reservades moltes altres novetats que, de ben segur, us
sorprendran. Tampoc hi faltarà, com cada any, la piscina, on
refrescar-nos i passar les hores en bona companyia. Tot això
envoltats de naturalesa i de l’ambient familiar que ens aporta
aquesta acampada.

pistes, que sempre ens aporten idees noves perquè petits i
grans puguin gaudir al màxim de l’acampada.

D’altra banda, volem destacar la col·laboració de tots els cam-

Bones vacances a tots.

CARAVANING CLUB
DE

Us volem recordar que el pròxim 9 de juliol celebrarem el sopar
del 40è Aniversari, al Càmping Freixa. Normalment ho fem al
jardí de la Piscina amb ball i xerinola, per amenitzar la nit.
I després de l’estiu, arriba l’Acampada del Bolet, una nova ocasió
per retrobar-nos, uns al Càmping L’Espelt de la Pobla de Lillet, i
els altres al Càmping Pirinec de Campdevànol.
Per estar informats de totes les novetats, dates i compartir fotos i suggeriments podeu visitar-nos a www.facebook.com/
uccbages.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots novament,
Un cop finalitzada l’acampada de primavera, hem d’agrair molt
sincerament totes les felicitacions rebudes per la feina que s’ha
dut a terme durant aquests mesos....festa temàtica inclosa i
de Sant Joan. Esperem que l’acampada hagi estat del gust de
tothom i en nom de tots els integrants de la junta: .....moltes
gràcies a tots.....
Agraïm la vostra col·laboració en totes les activitats que hem
fet durant aquests mesos i pel suport rebut per part vostra, i
ara mateix estem acabant de perfilar les activitats que es duran
a terme durant l’acampada de tardor, que es faran només al
càmping Oasis Mar.
Com ja sabeu, i com a novetat d’enguany, l’acampada de la
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tardor es farà en dos càmpings, una continuarà sent el càmping
“Las Palmeras”, del 2 de setembre fins al 12 d’octubre i l’altre
es farà al càmping “Oasis Mar de Mont-roig del Camp” del 26
d’agost fins a l’1 de novembre. Abans de fer res, truqueu o envieu un correu electrònic per preguntar si resten places lliures.
Preu càmping Las Palmeras: 320 €
BANC SANTANDER : ES27 0049 1877 4522 1074 7528
Preu càmping Oasis Mar: 265 €
BBVA: ES46 0182 7975 8102 0152 0178
LA CAIXA: ES88 2100 0787 1902 0003 6344
BANCO POPULAR: ES68 0075 0986 1806 0115 6852
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CARAVANING CLUB
DEL

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

L’acampada de primavera ja ha arribat a la seva fi, esperem
que hagueu gaudit d’una bona acampada i de les diferents
activitats que s’han fet al llarg de la mateixa.

Masia” de Blanes, i que l’entrada serà el dia 3 de setembre.
Us desitgem unes bones vacances, i que torneu amb moltes
ganes de començar una nova temporada plena de sorpreses.

Us recordem que l’acampada de tardor es farà al càmping “La

Bon estiu!!!!

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Quan llegiu aquest Noticies, segurament ja s’haurà realitzat la
trobada de juliol, i ens haurem de traslladar a finals de setembre per la propera, no passant per alt que, tradicionalment, a
mitjans d’agost ens conviden a la Festa Major de Llindars, data
que us confirmarem a la web.
Per a finals de setembre, concretament el dia 30 i els dies 1 i
2 d’octubre, tenim preparada una trobada a Terrassa, on visitarem esglésies romàniques, palaus modernistes i altres llocs
emblemàtics de la ciutat.
De cara al mes d’octubre, dels dies 15 al 23, el Club participarà
al Saló Internacional del Caravàning. A les webs tindreu més

dades i com aconseguir entrades a preu especial per als socis.
Enguany, obeint al compromís adquirit fa dos anys, tenim
previst organitzar la Concentració d’Autocaravanes que es feia
en altres ocasions.
A la redacció d’aquesta nota, estem a l’espera que la Fira de
Barcelona ens concreti la seva aportació i disponibilitat. El
que sÍ podem anticipar és que tindrà lloc en un pavelló de les
instal·lacions de Montjuic.
Tant a la pàgina web del Club com a la de la Secció anirem
donant notícies fresques.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, s’acosta l’estiu i les vacances, per tant us volem desitjar molt
bon estiu i bones vacances.
Normalment aquests mesos no programem cap activitat, però no us descon-

Servei de mesures
ambientals
Mesurem a casa seva, empresa, escola, lloc de
treball: la radioactivitat, el gas Radó, camps
electromagnètics, transformadors, repetidors
de telefonia, Wifi, micròfons ocults, etc.

necteu del tot, per què mirarem de fer-ne alguna: una pedalada familiar o una de nocturna, des del càmping Freixa, us hi
esperem.
Per saber-ne el què i quan, estigueu pendents del facebook
del Club.
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Oferta d’estiu, tardor
i hivern a la secció
d’ofertes per a socis.

Aconsellem sistemes de protecció

Josep Viver Montsant
25 anys d’experiència

www.mesures.cat servei@mesures.cat

Whatsapp: 693.81.04.04

Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes sortides programades de la Secció:
16 juliol: La Foradada (Cantonigròs)
16,17 i 18 setemb. 27 Aniversari, Os de
Civis-Pic i llacs de Tristiana

8 octubre: Canigó des de Marialles – França
5 novembre: Fageda de la Grevolosa – Sant Nazari
17 desembre: Sortida per determinar i dinar de Nadal
És important assistir a la reunió, que serà normalment els
dimecres abans de la sortida, o de comunicar al club la vostra
assistència a l’excursió.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 47 Trobada de Caravanistes Veterans, tindrà lloc a Castres (França) del 10 al 18 de setembre, es farà al Camping Le
Pessac.81570 Vielmur sur Agout (França), aquesta zona és Camí
de Sant Jean, en aquesta sortida, tenim una gran ajuda, per la
col·laboració de Josy, l’amiga francesa, dels veterans Manoli i
Pere, doncs ens està programant les excursions. Els que vulguin inscriure’s, hauran de fer-ho abans del 20 de juliol, al
Club del carrer Aragó.
La 48 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem a
l’octubre, donarem informació.
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La 49 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem al desembre, estem preparant el lloc i demés.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres. Si voleu
contactar ho podeu fer a través del Club o directament al
mòbil 625-33-33-37.
Recordem que per sortir amb el Grup de Veterans, cal tenir la
caravana degudament assegurada, així com el carnet de
la FICC al corrent i signat.

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els

pagaments de les acampades mes a mes.
Al moment de fer la transferència de la
inscripció, tant sols es farà efectiva la
part del primer mes, i els 2n, 3r o 4t pagament abans del 26
de cada mes.
També es podran fer inscripcions d’un sol mes, sempre i quan
hi hagi places disponibles. Si en aquest moment hi ha acampada s’haurà d’abonar la part corresponent de les activitats
d’aquesta, al cap d’acampada.
Recordeu que tenim un poliesportiu, una zona per a infantils i

Càmping Las Closas

Hivern 6 mesos: 750€

De novembre ns a abril

1, Place Sant Genis
66800 ERR (France)

Tel :04.68.04.71.42
www.camping-las-closas.com

R
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Obert tot l’any

Tel +33 468.04.71.42
www.camping-las-closas.com

Al bell mig d’un poble de muntanya situat a la Cerdanya Francesa,
al càmping Las Closas us rebrem amb tracte acollidor i familiar

juvenils i servei de Wifi gratuït.
AVANTATJA

Els acampats a la primavera tindran prioritat per a l’acampada
d’estiu, sempre i quan hi hagin places lliures.
MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de demanar accés al càmping a tot soci no acampat, a través del
timbre de la porta.
En cas de voler anar al pàrking s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.
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INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona:
CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388

CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING FREIXA (Manresa)
Camí del Grau s/n Km 3.Ctra.C16 de Manresa a Berga
Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26”
Del 25 de juny al 27 d’agost: 550€+T.T+25€ activitats
Juliol o agost sencer : 300€/mes+T.T.+part d’activitats
(Inscripció a UCC.CCBages i pagament a UCC de Bcn)
Mesos solts: de setembre a novembre 107€/mes + T.T.
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC,de Bcn)
Tot l’any, menys juny, juliol i agost 11€/nit +Taxa T.
Sense llum. Llum 5€
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC,de Bcn)

CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 160 €/mes
A partir de 3 mesos,menys juliol i agost 155 €/mes
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
-Preus per dia:
Autocaravana 6,65€+Taxa T.
Adult 4,85€+Taxa T.
Caravana 4,85€+Taxa T.
Cotxe 4,85€+Taxa T.
IVA inclòs. Llum 5 amp.: 3,46€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13
Fins a juny 129€/mes + Taxa T.
Juliol caps setmana 174€ + Taxa T.
Juliol tot el mes 258€ + Taxa T.
Agost tot el mes 434€ + Taxa T.
Inclou 6 ampers de llum
De setembre a novembre, 6 Amp.132€/mes+T.T.
De desembre a març 2017, 4 Amp. 132€/mes+T.T.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

C. AMPOLLA PLAYA, Delta de l’Ebre (l’Ampolla)
Platja Arenal s/n
Oferta vàlida segons disponibilitat:
Juliol i del 21 agost a l’11 de setembre 20€/nit +T.T.
Descomptes segons nombre de nits
De l’11 de setembre a l’1 novembre 15€/nit
Inclou 2 persones i llum
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

Inscripció per al pàrquing Freixa
Benvolgut soci: Per tal que la gestió del pàrquing de la zona d’acampada sigui més satisfactòria per a tothom, et recordem algunes de les normes que cal seguir:
·Cal fer reserva dels mesos que t’interessin, mitjançant pagament i la butlleta que es publicarà cada mes al Notícies i a web www.uccat.com, amb la suficient
antel·lació a la data d’entrada a les instal·lacions (reserves fins a desembre de l’any en curs).
·El fet de no fer-ho així, comportarà la pèrdua de la plaça en cas que el pàrquing estigui a plena capacitat. Per tant, la preferència d’ocupació serà per als que han
fet la reserva (mitjançant pagament i enviant-nos la butlleta) en el seu moment, encara que la caravana sigui dins.
·Recordeu que els mesos més conflictius solen ser: Desembre, gener, febrer, març, juliol i agost i per tal de fer-ne reserva, caldrà que truqueu abans de fer el
pagament per confirmar que hi hagi plaçes disponibles.

Camí del Grau, s/n 08243 Manresa
(Ctra. C-16)
Telèfon: 93.836.27.99

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2016=26€

Atenció!!! Nou preu 2017=23€/mes

Oct. Nov. Des.

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Ago. Set. Oct. Nov. Des.

Cal que ens feu arribar la inscripció, junt amb el comprobant d’ingrés.
Si es deuen mesos anteriors als esmentats, cal que primer es realitzin els pagaments corresponents.
Podeu fer els pagaments ingressant els mesos corresponents al compte 2100-3549-17-2500001388 (La Caixa) ,
enviant comprovant per fax (93.265.04.19) o eMail (k3@uccat.com) juntament amb aquesta butlleta.
Cal que feu l’ingrés i que ho notifiqueu a la UCC de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui és l’ingrés. En cas de no haver-hi plaça, es retornarà l’import al soci.

Nom i cognoms:

Núm. soci:

Marca cotxe:

Matrícula cotxe:

Marca caravana:

Matrícula caravana:

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

Signatura

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Del 22 d’agost al 18 de desembre 17€/nit+T.T.
Estades 7 dies paguen 6; 14 dies paguen10
Inclou 2 adults, 2 menors de 5 anys i llum
Del 22/8 al 30/9 (setembre caps setm.) 495€+T.T.
Inclou 4 persones i llum
De l’1octubre al 18 desembre, 6 Amp. 350€ + T.T.
En 2 pagaments: 1octubre 175€; 1 novembre 175€
Del 13 gener al 27 març, 6 Amp. 350€+T.T.
En 2 pagaments: 13 gener 175€; 1 març 175€
Tancat del 18 desembre al 13 gener 2017
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)

CÀMPING SANT SALVADOR (El Vendrell)
Av. Palfurina – Barri Marítim – Coma-ruga
Juny, caps de setmana 360€+Taxa T.
Juliol sencer
		
900€+Taxa T.
Agost sencer 		
935€+ Taxa T.
Setembre, caps de setmana 320€+Taxa T.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING SOPALMO (Mojácar, Almeria)
Ctra. ALP 118 Km.9,5
Juliol 1 setmana 140€
Juliol 2 setmanes 260€
Juliol sencer 350€
Agost 1 setmana 160€
Agost 2 setmanes 300 €
Agost sencer 450€
Inclou dos adults+2 nens fins a 12 anys.
Electricitat 3,50€/dia
Gos 1,00€/dia
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)

CÀMPING PIRINENC (Campdevànol)
Ctra. de Gombrèn GI-401 Km3
Del 26 de juny al 28 d’agost 600€ +T.T.
Caps de setm. 2 adults+2 nens+4 Amp.de llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)

CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
1 juliol al 27 agost abans 12h. 699€+Taxa T.
Inclou llum, un mes sencer i l’altre els caps de setm.
27 agost dsp.12h. al 26 novemb. abans 12h.399€+T.T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Tot l’any menys agost 25€/nit+Taxa T.
Inclou 4 persones i llum
Juliol sencer. Sense llum 420€+Taxa T.
Llum 5€ nit
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING LAS CLOSAS (Err –França)
1, Place Sant Genis
De novembre a abril (6 mesos) 750€
sense electricitat
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Partida la Solana, s/n
Del 23 de juny al 11 de setembre 810€+llum+T.T.
De l’1 de setemb. al 30 novembre 480€+llum+T.T.
Inclou fins a 4 persones
Obsequi de 10 entrades a la piscina climatitzada
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. de Vic a Sant Hilari Km.13.1
Tot l’any, amb llum
150€/mes + Taxa T.
Del 2 de juliol al 28 d’ agost 350€ + Taxa T.
Inclou 1 mes caps de setm., l’altre sencer i llum
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

6 UCC

CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost 19€/nit + Taxa T.
Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)

CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys pons i festes nacionals 18€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING BERGA RESORT (Berga)
Ctra. E-9 / C-16 Km.96
De l’1 de setembre al 30 novembre 597€+T.T.
Caps de setmana. Electricitat: 0,30€/Kw
(Inscrip. a UCC i pagament dia entrada al càmping)
CÀMPING VALLDARO (Platja d’Aro)
Camí Vell, 63
Del 20 d’agost al 25 de setembre 500€+T.T.
Agost tots els dies, i setem. caps de setmana
4 person. (unitat familiar) i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING INTERPALS (Pals)
Carrer Mediterrani, Km.4,5
Del 20 d’agost al 18 de setembre 500€+T.T.
Agost tots els dies, i setem. caps de setmana
4 person. (unitat familiar) i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
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secretaria
VACANCES D’ESTIU
Com cada any, el nostre club romandrà tancat per vacances de l’1 al 31 d’agost.
Recordeu que no es publicarà el “NotÍcies” fins al mes
d’octubre, on trobareu les inscripcions de les acampades
d’hivern.
ABONAMENT ASSEGURANCES
El mes de juny us vam ingressar, per als que teniu compte
a CaixaBank, l’abonament que us correspon per les assegurances contractades a la Corredoria d’Assegurances
Garcia Maranges. Per als que teniu el compte a una altra
entitat podeu passar a recollir l’import o sol·licitar-ho per
telèfon, fins al 29 de desembre 2016.
GRIMALDI LINES
La companyia naviliera Grimaldi Lines ens comunica que
aplicarà el 20% de descompte a autocaravanes + un 10%
de descompte per ser soci, (excepte taxes i suplement de
carburant), en cabina, per vehicle, viatge d’anada i tornada i en sortides de dilluns a dijous, durant tot l’any, apart
de les tarifes especials actives del moment de la reserva,
menys la línea Barcelona/Tànger que farà un 5%. Sempre i

quan estigui especificat a la Web:www.grimaldi-lines.com
Per a reserves: Tel. 902 531 333, enviant el comprovant de
soci (Carnet càmping Internacional), o bé al mail: reservas@grimalditour.com, o a la terminal de Grimaldi, Moll
de Costa s/n, del Port de Barcelona.
Per més informació a www.grimaldi-lines.com
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ANUNCI CONVOCATÒRIA
PER L’ELECCIÓ DE PRESIDENT/A

DE LA SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Segons acordat a la reunió de Comitè Directiu del dia 13 de juny i acabant el Sr. Xavier Agustí Viso el seu mandat com a
president de la Secció d’Autocaravanes queda obert el Procés Electoral per l’ELECCIÓ DE PESIDENT/A, que tindrà lloc
en la pròxima Assemblea General Ordinària de Secció.
Les normes acordades que consten al Règim Interior del Club, indiquen que el termini de presentació de Candidats és de
TRENTA DIES, a partir d’aquesta data per tant finalitzarà a principis de setembre.
Barcelona, juliol de 2016
V.P. Presidenta

M.Carme Capdet Huerba

Secretari UCC

Albert Cabanyes Saques

RÈGIM INTERIOR - ELECCIÓ DE PRESIDENT/A

Acabat el període de vigència, o bé que es produeixi la defunció o la dimissió voluntària o provocada pel Comitè Directiu,
s’estableix un sistema d’elecció organitzat, segons el qual es regularà la campanya electoral del candidat.
Les condicions per ésser candidat són les següents: ésser soci numerari de l’Associació amb una antiguitat mínima de
tres anys, segons els Estatuts, i haver estat regularment al corrent en els pagaments de la quota estipulada.
Que un dos per cent dels socis numeraris de l’Associació i amb un mínim de cent avalin, amb la seva signatura, un plec
de presentació que prèviament facilitarà Secretaria.
El candidat o candidats hauran de presentar a l’assemblea un programa de la seva candidatura, així com la composició
del seu Comitè Directiu, segons el que disposa l’art.9è dels Estatuts de la UCC.
El Comitè Directiu podrà presentar un candidat.
El president sortint que no ho sigui per dimissió provocada pel Comitè Directiu, podrà presentar la seva nova candidatura,
cada tres anys, segons l’article 9è dels Estatuts.

NORMES DE FUNCIONAMENT.-La convocatòria per a l’elecció del President, caldrà que s’anuncií, com a mínim,
noranta dies abans de la data d’elecció, que haurà de coincidir amb l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària.
El terme de presentació de candidats serà de trenta dies, comptant des de l’anunci de la convocatòria per a l’elecció de
President.
La proclamació de candidats pel Comitè Directiu es farà tres dies després de la data que tanqui la presentació de
candidats.
Des de la data de proclamació fins a la data d’elecció es considerarà com a període electoral. Els candidats tindran dret a
consultar les llistes de socis i les adreces de llurs domicilis per tal de poder assolir més fàcilment els seus objectius.

PROCEDIMENT PER A L’ELECCIÓ.-Presentats els candidats a l’elecció, a l’Assemblea General Ordinària o

Extraordinària, guanyarà el que obtingui el major nombre de vots. En cas d’empatar, s’efectuarà una segona votació i si
continua l’empat, el President o bé aquell que assumeixi les seves funcions, decidirà el successor.
Cada soci numerari emetrà un sol vot i, tal com indiquen els Estatuts, únicament podrà representar, per escrit, un soci
numerari que no hi assisteixi per causa justificada.
La forma d’expressió de vot serà secreta. En cas que el President es presenti a reelecció, el Vicepresident primer
assumirà les funcions de President durant el període de l’elecció.	
  

