Tarragona, 15 de gener de 2019

Benvolgut/da casteller/a:
Per la present s’informa que el termini oficial per a la presentació de candidatures
finalitzava 7 dies abans de la celebració de l’assemblea. A causa d’un error de
picatge el comunicat de la convocatòria de l’assemblea, publicat el dia 4 de gener de
2019, indicava que el termini finalitzava el diumenge 13 de gener de 2019.
Per aquest motiu, i la proximitat amb la data límit de presentació de candidatures, la
Junta actual dels Xiquets del serrallo ha decidir prendre el següent acord: Mantenir
la data que indicava la convocatòria per tal de no perjudicar cap possible
candidatura.
Així doncs, a dia d’avui, s’ha presentat correctament en temps i forma la següent
candidatura:
CANDIDATURA 1
- presidenta: Maria José Olivan
- cap de colla: Marcel Puertas
- vicepresident: Josep Torné
- secretaria: Mònica Aguiló
- tresorera: Susana Osorio
- vocals: Florentino Martin, Dani Esteve, Victor Pomerol, Adrián Olivan,
Baldomero Osorio
(Càrrecs tècnics que no estan sotmesos a votació)
- segon cap de colla: Adrián Olivan
- tercer cap de colla i cap de pinyes: Oscar Puertas
- cap d’escola: Albert Falcón
- cap de canalla: Baldomero Osorio

L’elecció de la nova junta tindrà lloc el proper dissabte 19 de gener de 2019 durant
la celebració de l’assemblea ordinària dels Xiquets del Serrallo en el punt número 8
de l’ordre del dia.

A continuació indiquem alguns dels punts dels Estatuts de la colla que detallen com
serà la votació i l’elecció dels membres de la Junta.
- Article catorzè. De les votacions a l’Assemblea General
1.- En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a
cadascú dels castellers de XIQUETS DEL SERRALLO, a excepció
dels menors de catorze anys. El vot no és delegable i únicament serà
vàlid el vot emès presencialment.
[...]
3.- Caldrà un nombre de vots favorables equivalent a les dues
terceres parts dels castellers assistents per adoptar acords sobre: [...]
f) L’elecció i la separació de membres de la Junta Directiva. [...]
En el supòsit de no obtenir-se, ni en la primera ni en la segona
votació opcional, la majoria de les dues terceres parts de vots per
adoptar acords sobre alguna d’aquestes qüestions, es convocarà una
Assemblea General extraordinària dintre dels trenta dies naturals
següents a la celebració de la primera assemblea. En aquesta
segona assemblea, per adoptar acords sobre la qüestió que no es va
aprovar a la primera assemblea, només caldrà la majoria simple de
vots.
-Article quinzè. De la composició i elecció de la Junta Directiva
1.- [...]
3.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació
de l’Assemblea General. S’elegiran per sufragi lliure i secret. Els
castellers dels Xiquets del Serrallo elegiran els membres de la Junta
Directiva que hagin d’ocupar els càrrecs de President, Sots president,
Cap de Colla, Tresorer, Secretari i vocals, en el seu cas.
4.- L’elecció es farà mitjançant la presentació de candidatures en
llistes tancades, les quals hauran d’especificar els castellers que la
composen i el càrrec que ostentaran inicialment. [...]

