Dimecres, 30 de novembre de 2010
21,30 hores
Sala 9 de l’Acadèmia
Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona

Societat Catalana de Sexologia
Convocatòria de la sessió administrativa per a la renovació de la Junta Directiva de
la Societat Catalana de Sexologia mitjançant l'Assemblea Extraordinària acordada
en reunió de la Junta Directiva de 13 d'octubre de 2010

Benvolgut soci / Benvolguda sòcia,
Per la present et convoco a l’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA de la Societat Catalana de
Sexologia que tindrà lloc el proper dimarts 30 de novembre de 2010, a les 21,30 hores -en
primera convocatòria- i a les 22,00 hores -en segona-, a la sala 9 de l’Acadèmia de les
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (Major de Can Caralleu, 1-7
de Barcelona), amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1r. Memòria dels càrrecs sortints.
2n. Aprovació de la gestió i dels acords de la junta sortint, inclòs el d'ampliar els càrrecs
de la junta directiva amb un vicepresident segon i de denominar el càrrec de vocal
primer com a vocal adjunt de formació i com a vocal adjunt a secretaria el vocal
segon.
3r. Lectura dels càrrecs a elegir:
1. President.
2. Vicepresident segon.
3. Vicesecretari.
4. Vocal primer, denominat ara vocal adjunt de formació.
5. Vocal segon, denominat ara vocal adjunt de secretaria.
Els càrrecs 1, 2, 3 i 4 ho seran per un període de 4 anys i el càrrec número 5 només ho
serà fins a la propera renovació de la junta directiva, doncs és vacant per renúncia
d'un càrrec en vigor.
4t. Votacions i recomptes.
5è. Precs sense preguntes.
Segons el mateix acord de la Junta Directiva l’ELECCIÓ DE CÀRRECS es farà pel sistema
de candidatures i se’n podran presentar abans de les 12 del migdia del 22 de novembre
a la Secretaria de Juntes de Societats de l’Acadèmia.
Tot esperant poder-te saludar personalment, rep una cordial salutació,

la Presidenta,
Dra. Francisca Molero Rodríguez

Nota: Hom prega als socis que no ho hagin fet que lliurin la seva adreça de correu electrònic
a la Secretaria de l'Acadèmia per tal d'agilitzar qualsevol tràmit de la Societat. Enviar-ho al
correu de jaumesole@academia.cat
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