Tarragona, 13 de gener de 2020

Benvolgut/da casteller/a,
Per la present et convoquem a l’assemblea general ordinària i extraordinària que
tindrà lloc el proper diumenge 26 de gener a les 17.30 h, en única convocatòria, al
local dels Xiquets del Serrallo, situat al Moll de Costa, 1.
A continuació detallem l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Nomenaments de nous càrrecs
- Membres de Junta
- Síndica castellera
3. Informe de la gestió de la Junta
4. Informe de la gestió de la Tècnica
5. Estat de comptes de l’exercici 2019
6. Pressupost 2020
7. Informe de la síndica
8. Proposta de modificació i aprovació de l’”Article catorzè. De les votacions a
l’Assemblea General” d
 els Estatuts *
9. Creació de comissions
- Proposta i aprovació de la creació de la comissió d’equitat
- Proposta i aprovació de la creació de la comissió de redisseny de
l’escut
10. Precs i preguntes

Atentament,
La Junta Directiva

(*) Trobareu la proposta de modificació dels estatus a l’Annex 1

ANNEX 1
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.
2.- Els acords es prendran per majoria simple de vots. Més vots a favor que en contra.
3.- La votació serà secreta a proposta del President o si ho sol·liciten almenys el
10% dels castellers assistents.
4.- Caldrà un nombre de vots favorables equivalent a les dues terceres parts
dels castellers assistents per adoptar acords sobre:
a) La disposició, gravamen o alienació de béns immobles.
b) La dissolució dels XIQUETS DEL SERRALLO.
c) La sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
d) L’aplicació del règim disciplinari.
En el supòsit de no obtenir-se, ni en la primera ni en la segona votació
opcional, aquesta majoria es convocarà una Assemblea General
extraordinària dintre dels trenta dies naturals següents a la celebració de la
primera assemblea. En aquesta segona assemblea, caldrà els vots favorables equivalent a
les dues terceres parts dels castellers assistents.
5.- En l’elecció dels membre de la junta directiva la votació serà sempre secreta i la
candidatura presentada haurà d’obtenir la majoria absoluta dels vots vàlids emesos per a
ser escollida.
Cada casteller amb dret a vot podrà votar una de les candidatures presentades o bé emetre
el seu vot en blanc.
En el supòsit de no obtenir-se la majoria absoluta o hagi quedat deserta la convocatòria de
candidatures es convocarà una assemblea general extraordinària dintre dels trenta dies
naturals següents a la celebració de la primera assemblea. I així successivament fins que
una candidatura obtingui la majoria absoluta de vots vàlids.

