Assemblea 2016
Sectorial Iniciativa Social
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4 d’octubre de 2016

CANDIDATURA A LA COMISSIÓ DE GESTIÓ
En/na
secretari/secretària de la cooperativa

CERTIFICA
que en la reunió del Consell Rector del dia
hem acordat autoritzar a
perquè es presenti com a candidat/a a membre de la COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA SECTORIAL
D’INICIATIVA SOCIAL DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA i
desenvolupi les funcions pròpies del càrrec pel període establert en el Reglament de règim intern de les
Àrees Sectorials i Territorials de la Federació.

Vist i plau
El/la president/a

Segell de la cooperativa

El/la secretari/a

Reglament de règim intern de les Àrees Sectorials i Territorials de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Article 14. Composició.
La Comissió de Gestió és troba constituïda per un mínim de tres membres,escollits per l’Assemblea Territorial o Sectorial de l’Àrea d’entre els
socis que es presentin, mitjançant votació secreta.
Les Cooperatives sòcies de l’Àrea que es presentin a l’elecció per ser membres de la Comissió de Gestió, hauran de presentar, la persona
física designada per tal de representar a la cooperativa en l’exercici del càrrec. Una mateixa Cooperativa no podrà tenir mes d’un membre en la
Comissió de Gestió.
Article 15. Mandat. Funcionament.
Els membres de la Comissió de Gestió exerceixen el seu càrrec durant un període de dos anys.
La Comissió de Gestió és reunirà ordinàriament un cop cada tres mesos, i extraordinàriament sempre que ho sol·liciti la meitat mes un dels
seus membres.
Les deliberacions de la Comissió de Gestió tant sols seran valides si assisteixen a la reunió mes de la meitat dels seus membres.
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres de la Comissió de Gestió.
Article 16. Competències.
La Comissió de Gestió té les facultats següents:
a) Elaborar anualment el Pla d’Activitat.
b) Executar i desenvolupar el Pla d’Activitat.
Article 17. Representació en el Consell Rector de la Federació.
El Comitè de Gestió, escollirà d’entre els membres un representant per formar part del Consell Rector de la Federació, que haurà d’ésser
aprovat i escollit per l’Assemblea General de la Federació.
Una vegada formi part del Consell Rector de la Federació serà el representant de la federació a l’àrea.

Si presenteu candidatura, retorneu aquesta butlleta a l’atenció de Susanna Saldanya
per correu postal o per fax 93 302 18 85 abans del 28 de setembre

