
L’APCC és una entitat que rep suport institucional de:

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA 
DE L'APCC * 10 DE DESEMBRE 2013 
presenta't / vota / participa
La Junta Directiva actual acaba el seu mandat el proper 14 de desembre de 2013 i és per aquest motiu 
que, i d'acord amb els estatuts, es convoquen eleccions a tots els seus càrrecs. 

COM HI PUC 
FORMAR  
PART? * S'obre un període de quinze dies per a la presentació de candidatures, des del 6 de 

novembre fins al 22 de novembre. 
* Les candidatures s'han de formalitzar a l'oficina de l'APCC o bé per mail a apcc@apcc.cat.
* Les candidatures han de tenir un nombre mínim de 6 representants (President, Vicepre-
sident, Secretari, Tresorer, 2 vocals) I un nombre màxim de 15 representants (President, 
Vicepresident, Secretari, Tresorer, 11 vocals) i en qualsevol dels casos, tots els membres 
han de ser socis de l'APCC.
* Si us hi voleu presentar individualment, informeu a ll’oficina i ho farem saber a les 
candidatures que es presentin.
* El 25 de novembre, es donaran a conèixer als socis totes les candidatures. 

QUÈ ÉS I 
QUÈ FA LA  
JUNTA?

* La Junta Directiva és l’òrgan que representa públicament el conjunt de socis i recull i 
vehicula la veu del sector del circ. 
* La Junta es reuneix de forma quinzenal i treballa de forma coordinada amb l'oficina.
* Consulta les tasques de la Junta als Estatuts clicant aquí
* Consulta els membres actuals de la Junta Directiva clicant aquí 
* Si voleu conèixer quines són les funcions de la junta i com funciona, podeu venir algu-
na de les properes reunions, els dies 13 i 27 de novembre. Per a fer-ho cal que us poseu 
abans en contacte amb l’oficina, durant el seu horari habitual d'atenció al públic o bé per 
mail a apcc@apcc.cat.

VINE A UNA REUNIÓ DE JUNTA 
(13 i 27 de novembre)

COM FUN-
CIONARÀ LA 
CAMPANYA 
ELECTORAL?

* El dia 26 de novembre s'inicia un període de 15 dies de campanya, que finalitzarà el dia 
9 de desembre, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els progra-
mes i propostes electorals. 
* L'Oficina de l'APCC enviarà a tots els socis i per correu electrònic el resum del programa 
electoral de cada candidatura que hagi estat facilitat prèviament. 
* L'Oficina de l'APCC facilitarà a les candidatures que es presentin formalment la llista de 
socis i els seus correus electrònics.  En qualsevol cas, d’acord amb el que estableix la llei 
de protecció de dades, les candidatures hauran de signar el protocol pertinent per tal que 
les dades facilitades sols siguin emprades per a accions relacionades amb la pròpia cam-
panya electoral.
* Durant el període de campanya electoral les candidatures que així ho sol•licitin podran 
reservar amb anticipació la Sala Polivalent de La Central per tal que puguin realitzar, si ho 
desitgen, actes públics per difondre les seves propostes i programes. 

DONA A CONÉIXER LA TEVA CANDIDATURA
(DEL 26 de novembre AL 9 DE DESEMBRE)

COM ES FA-
RAN LES VO-
TACIONS?

* Tenen dret a vot tots els socis de l'APCC
* Només es podrà votar una candidatura 
* Els socis podran fer efectiu el seu vot presencialment a l’Asssemblea Extraordinària del 
10 de desembre a les 15h a La Central del Circ. En cas que no hi puguin assistir poden 
exercir el seu dret a vot:
- omplint la butlleta disponible a l’oficina de l’APCC entre el 26 de novembre i el 9 de 
desembre
- per Internet entre el 26 de novembre i el 9 de desembre 
* L'Assemblea Extraordinària se celebrarà el 10 de desembre de 2013 a les 15h. Si voleu, 
podeu venir a les 14h i farem un dinar de “traje” . 

VOTA a l'assemblea extraordinària 
(10 DE DESEMBRE 15H LA CENTRAL DEL CIRC, BARCELONA)
I si no pots VENIR, vota A L'OFICINA o per correu 
electrònic (DEL 26 de novembre AL 9 DE DESEMBRE)

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA
(DEL 6 de novembre AL 22 DE NOVEMBRE)

http://www.apcc.cat/media/upload/arxius/Estatuts/ESTATUTSAPCC.pdf
http://www.apcc.cat/qui-som/qui-som.html

