Barcelona, 12 de maig de 2022

Benvolguts/des
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 36 dels estatuts del “GREMI DE
PASTISSERIA DE BARCELONA” us comuniquem que el dia 14 de juny de 2022 se
celebraran les eleccions per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva d'aquesta
associació, eleccions que han estat convocades de conformitat a les previsions
estatutàries.
A aquest efecte us informo que des del dia 16 al 26 de maig de 2022 es podran presentar
candidatures tancades que hauran d'estar compostes per setze agremiats que es trobin
en el ple exercici dels seus drets socials i que tinguin almenys un any d'antiguitat com a
associats, tot això de conformitat a les previsions de l'article 12 dels estatuts.
Les candidatures a les eleccions hauran de presentar-se en els dies referits en la seu del
GREMI situat al carrer Comtal n. 32 2n-2a de Barcelona de manera presencial i en horari
d'oficina.
Hauran de designar-se els membres de la candidatura amb nom, cognoms i número de
document nacional d'identitat o document identificatiu de cadascun dels quals la
componguin, al costat d'una declaració responsable de cadascun d'ells respecte a la seva
voluntat de formar part de la candidatura, havent de designar-se un telèfon de contacte
de cadascun dels membres i una adreça de correu electrònic.
Totes les dades personals subministrats seran gestionats per “GREMI DE PASTISSERIA DE
BARCELONA” a l'efecte de la comprovació de la correcció de les candidatures i seran
destruïts després de la seva verificació i finalitzat el període electoral.
Transcorregut el termini de presentació de candidatures, el dia 27 de maig de 2022 es
constituirà la Mesa Electoral en la seu del GREMI del carrer Comtal n. 32 2n-2a de
Barcelona que estarà composta per dos membres de cada candidatura concurrent i dos
membres de la Junta sortint que no es presentin amb cap candidatura.
La Mesa Electoral revisarà la correcció de les candidatures presentades i fixarà les que
podran concórrer a les eleccions per complir amb els requisits exigits a aquest efecte pels
estatuts.

Determinades les candidatures per la Mesa Electoral s'obrirà el període electoral entre
els dies 30 de maig de 2022 a 13 de juny de 2022 amb la finalitat que els associats puguin
conèixer el contingut de cadascun dels programes de les candidatures.
El dia 14 de juny de 2022 se celebraran les eleccions en la seu del GREMI situat al carrer
Comtal de Barcelona on els agremiats podran acudir a votar presencialment entre les
10.00 i les 14.00 hores i entre les 16.00 i les 20.00 hores.
Es posaran a la disposició dels votants les llistes amb les candidatures que concorrin a les
eleccions.
Els votants hauran d'identificar-se amb el seu document nacional d'identitat o document
identificació (passaport, NIE) suficient.
El vot serà lliure, directe i secret de conformitat al que s'estableix en l'article 36 dels
estatuts pel que no s'admetrà li delegació de vot.
En el cas de presentar-se una sola candidatura, transcorregut el període electoral la Mesa
Electoral proclamarà guanyadora a aquesta candidatura sense més tràmit.
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