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Candidatura a membre del Consell Directiu del MCECC 
Nom del 
Candidat 

En/Na___________________________________________________, major de 22 anys, amb 

DNI_________________ domiciliat a la població de ________________________________ i 

amb dades de contacte: telèfon: __________________ i correu electrònic: 

_________________________________, com a membre o ex-membre del Centre d’Esplai 

____________________________________________________ que està adherit al Moviment 

de Centres d’Esplai Cristians Catalans i que forma part de la Zona / Territori ______________ 

presento la meva candidatura com a membre del Consell Directiu del MCECC en la 
votació que es realitzarà durant la propera Assemblea General del MCECC. 

Alhora manifesto que conec, acompleixo i accepto mitjançant l’acte de la signatura d’aquesta 

candidatura els requisits per a ser elegit membre del Consell Directiu, que queden recollits al 

punt 3.2.3. del Reglament de Regim Intern del Moviment, i que són: 
1. Participar o haver participat com a monitor/a en les activitats d’un centre federat definitivament al

Moviment.

2. Ser avalat/da per la zona o territori del Moviment a la qual pertanyi o per un mínim de quatre

centres federats definitivament.

3. Tenir com a mínim vint-i-un anys.

4. Acreditar quatre anys d’experiència en un mateix centre federat.

5. Acceptar personalment l’Ideari i els Estatuts de la Fundació Pere Tarrés, així com el Reglament

de règim intern del Moviment.

Amb aquesta candidatura, adjunto: 

 El meu Currículum personal segons el model facilitat des del MCECC

 Els Avals necessaris que es preveuen en el Reglament de Règim Intern del Moviment

 No Adjunto els avals atès que presento la meva candidatura per _____ vegada.

 A la població de __________________________, ____ de/d’______________ de 20__ 

Signatura 
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