CERCLE SABADELLÈS 1856
Convocatòria d’eleccions
La Junta Directiva del Cercle Sabadellès 1856, d’acord amb al previst al Capítol
Quart dels estatuts socials, convoca eleccions per cobrir les baixes reglamentàries
dels directius que finalitzen el seu mandat el dia 26 de març de 2017.
En virtut de l’anteriorment esmentat s’informa que:
1) Cal proveir tots els càrrecs de la Junta Directiva: president, un o més
vicepresidents, tresorer, secretari i un o més vocals. La composició de la Junta
Directiva no pot ser inferior a cinc ni superior a vint-i-una persones.
2) Les condicions per ser elector i elegible són:
a) Ser soci major d’edat, amb un any d’antiguitat.
b) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el
temps de presentació de les candidatures.
3) El 30 de gener de 2017, a les 18.30 hores, a la secretaria de l’entitat es farà el
sorteig per designar els components de la Junta Electoral (tres titulars i tres
suplents), que prendran possessió dels seus càrrecs el 1 de febrer a les 18.30 h.
4) Constituïda la Junta Electoral, el cens electoral restarà a disposició dels socis,
que el podran consultar a les oficines de l’entitat en horari laborable. El dia 22
de març, a les 12 hores, finalitzarà el termini per presentar les reclamacions
atribuïdes al cens.
5) La presentació de candidatures començarà el dia 6 de febrer a les 12.00 hores i
finalitzarà a les 12.00 hores del dia 15 de març de 2017.
6) Les eleccions tindran lloc el dissabte dia 25 de març de 2017, al Saló d’Actes de
l’entitat. Les urnes estaran obertes entre les 9.00 i les 18.00 hores.
7) En el moment de la votació, els socis hauran d’acreditar la seva persona
mitjançant DNI, permís de conduir o passaport.
Ho posem en coneixement de tots els socis i sòcies als efectes oportuns.

La Junta Directiva
Sabadell, 23 de gener de 2017

