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Assemblea General en sessió extraordinària de 3Reptes Club Triatló 

l’Olleria 

Amb la present notificació es convoca Assemblea general extraordinària, en el bus bar 1 de 
l’Olleria per al proper dia 23 de març de 2014 a les 16:00 (a l’hora del cafè) amb el següent ordre 
del dia: 
1. Presentació calendari electoral. 

1.1. Es convoquen eleccions a la junta directiva el proper dia 12/4/2014. La convocatòria 
d’eleccions estarà disponible en Isabel la Catòlica, nº 3, 46850 l’Olleria (València) 
(Moviment i salut) des de hui 16/3/2014 fins al 26/3/2014, i en l’apartat de 
documentació legal de la web del 3Reptes 
(http://3reptes.wordpress.com/club/documentacio-legal/). 

1.2. El cens de socis de 3Reptes de ple dret i amb dret a vot queda exposat en l’apartat de 
documentació legal de la web del 3Reptes 
(http://3reptes.wordpress.com/club/documentacio-legal/), i en Isabel la Catòlica, nº 3, 
46850 l’Olleria (València) (Moviment i salut) des de hui 16/3/2014 fins al 26/3/2014, on 
podreu comprovar si les vostres dades són correctes. Si detecteu qualsevol error en les 
dades, podeu presentar al·legacions en Isabel la Catòlica, nº 3, 46850 l’Olleria (València) 
o en el correu electrònic del club triatlo3reptes@hotmail.es. 

1.3. Des del dia 26/3/2014 fins al dia 31/3/2014 es podran presentar candidatures a formar 
la junta directiva. Estes candidatures s’hauran de presentar en sobre tancat en Isabel 
la Catòlica, nº 3, 46850 l’Olleria (València) (Moviment i salut). La junta electoral tindrà 
fins el dia 3/4/2014 per comprovar la validesa de les candidatures presentades. Les 
candidatures acceptades per la junta electoral seran exposades en Isabel la Catòlica, nº  
3, 46850 l’Olleria (València) (Moviment i salut) fins al dia 9/4/2014. Durant este període 
es podran presentar reclamacions i impugnacions que la Junta electoral haurà de 
resoldre i comunicar la resolució a les persones implicades.  

1.4. Les votacions es faran el dia 12/4/2014 (dissabte) en el Bar Bus I en horari de 11:00 a 
13:00. Es podran presentar reclamacions de les votacions davant de la junta electoral 
fins al dia 15/4/2014. Un cop resoltes les reclamacions i comunicada la resolució a les 
persones afectades, la junta electoral farà pública la candidatura electa. 

2. Sortejar els membres de la junta electoral. Es constituirà en la seu del club. Formada per 5 
membres de l’assemblea general, que no siguen candidats per a la nova junta directiva. 
Entre ells elegiran al president/a i secretari/a de la junta electoral. 

3. Elegir i nomenar els membres de la taula electoral. Es constituirà un hora abans de l’inici de 
l’assemblea general. Formada per President: persona de més edat que no estiga en cap 
candidatura; 2 representants per sorteig entre els assistents a l’assembles; i secretari: la 
persona més jove de l’assemblea. 

4. Elecció, en el seu cas, de la junta gestora.  
5. Formar un grup de treball per a l’organització d’un duatló cross en l’Olleria 
 
 
Es prega la màxima assistència. 
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