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ANUNCI CONVOCATORIA ELECCIONS
La Junta Directiva del CB Prat en la seva reunió del dia 19 de novembre de 2018 ha
pres entre d'altres els següents acords:
°

Convocar assemblea general per realitzar les eleccions per a la renovació
de càrrecs de la junta directiva, el proper dia 22 de desembre de 2018
segons l’article 14.4.d dels estatus.

°

Es renoven tots els càrrecs directius. Un mínim de 3 càrrecs a cobrir
(President,, Tresorer, Secretari).

°

Són considerats electors i socis elegibles en aquest procés electoral totes
aquelles persones que compleixin el requisit de ser soci del CB Prat i siguin
majors de 18 anys el dia 20 de novembre de 2018, segons els articles 6.2 i
8.2 dels estatuts.

°

La designació dels membres de la Junta Electoral es realitzarà en acte
públic el dia 23 de novembre a les 17:30 hores a la sala de reunions del
CEM Estruch, segons l’article 16.2a dels estatuts.

°

Els cens electoral restarà exposat al despatx nº 2 del CEM Estruch entre els
dies 3 i 14 de desembre amb dos inclosos de dilluns a divendres de 17:00 a
19:00 hores.

°

El termini per presentar candidatures queda establert entre els dies 3 i 14 de
desembre de 2018.

°

Es poden presentar candidatures, mitjançant un sobre tancat adreçat a la
Junta Electoral del CB Prat, dipositant la documentació en la bústia del club,
o bé entregant-lo al despatx núm. 2 del CEM Estruch en horari d'atenció al
públic que el CB Prat té establert, de dilluns a divendres de 17:00 a 19:00
hores.

°

Els electors s'hauran d'acreditar en el moment de les votacions amb el DNI,
carnet de conduir o qualsevol document oficial amb fotografia que l'acrediti
suficientment.

°

El col·legi electoral estarà obert entre les 9:00 hores i les 13:00 hores del dia
22 de desembre de 2018, a la sala de reunions del CEM Estruch.

°

Es procedirà a l'escrutini, un cop tancat el col·legi electoral, després
d'emetre el seu vot tots els electors presents i els membres de la Junta
Electoral.
El Prat de Llobregat a dijous 21 de novembre de 2018
La Junta Directiva

