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Dijous, 9 de novembre de 2017 

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies: 

Com ja sabeu, un cop cada dos anys tots els socis i sòcies de l'APCC tenim l’oportunitat d’escollir la 
nova Junta Directiva, l’òrgan que representa públicament el conjunt de socis i recull i vehicula la veu 
del sector del circ. 

La Junta Directiva actual acaba el seu mandat el proper 12 de desembre de 2017 i és per aquest motiu 
que, i d'acord amb els estatuts, es convoquen eleccions a tots els seus càrrecs.  

Totes les persones que vulguin formar part de la nova Junta Directiva de l’APCC poden presentar la 
seva candidatura.   

NO DEIXEU PASSAR L'OCASIÓ PER FER SENTIR LA VOSTRA VEU. ANIMEU-VOS!  

A continuació, passem a informar-vos d'una sèrie de qüestions i del calendari electoral:  

I. Sobre les candidatures:  

1. S'obre un període de quinze dies per a la presentació de candidatures, des del 10 de novembre fins 
el 23 d’octubre.  

2. Les candidatures s'han de formalitzar a l'Oficina de l'APCC durant el seu horari habitual d'atenció al 
públic o bé per mail a apcc@apcc.cat. 

3. Les candidatures han de tenir un nombre mínim de 6 representants (President/a, Vicepresident/a, 
Secretari/a, Tresorer/a, 2 vocals) I un nombre màxim de 15 representants (President/a, 
Vicepresident/A, Secretari/a, Tresorer/a, 11 vocals) i en qualsevol dels casos, tots els membres han de 
ser socis i sòcies de l'APCC. 

4. Si us hi voleu presentar individualment, informeu a l’oficina i ho farem saber a les candidatures que 
es presentin. 

5. Si voleu conèixer quines són les funcions de la junta i com funciona, podeu posar-vos en contacte 
amb l’oficina, i us n’informarem.  

5. El 24 d’octubre, es donaran a conèixer als socis i sòcies totes les candidatures.  
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II. Sobre la campanya electoral:  

1. El dia 24 d’octubre  s'inicia un període de 15 dies de campanya, que finalitzarà el dia 11 de 
desembre durant el qual les candidatures podran informar els socis i sòcies sobre els programes i 
propostes electorals.  

2. L'Oficina de l'APCC enviarà a tots els socis i sòcies i per correu electrònic el resum del programa 
electoral de cada candidatura que hagi estat facilitat prèviament.  

3. L'Oficina de l'APCC facilitarà a les candidatures que es presentin formalment la llista de socis i 
sòcies 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 campanya electoral. 

4. 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.  

5. Les candidatures podran exposar informació en paper en els plafons del vestíbul de La Central 
dedicats específicament a aquesta funció.  

  

III. Sobre el vot 

1.Tenen dret a vot tots els socis i sòcies de l'APCC 

2. Només es podrà votar una candidatura  

3. Els socis poden fer efectiu el seu vot presencialment a l’Asssemblea Extraordinària de l’11 de 
novembre a les 16h. També es podrà el delegar el vot en un altre soci o sòcia mitjançant el formulari 
que s’habilitarà i es difondrà per part de l’oficina de l’APCC.  
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V. Sobre l’Assemblea General Extraordinària 

1. La jornada electoral se celebrarà l’11 de desembre de 2017 a les 16h.  

Tan aviat com hagi finalitzat el recompte de vots es farà públics la candidatura guanyadora a través 
dels mitjans de difusió habituals de l’APCC. 


