Club Handbol Cerdanyola
Parc Esportiu Guiera
Avda. Guiera 6-8 , 08290
CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
CIF: G-58757345

La Junta Directiva del Club Handbol Cerdanyola, en reunió celebrada el dia 18 de gener
de 2019, i per unanimitat de tots els seus membres ha decidit, segons estableixen els
articles 15, 16 i 17 dels Estatuts, aprovar la convocatòria d’eleccions a membres de la
Junta Directiva del club i el següent calendari electoral:
1. Convocatòria d’eleccions: 18 de gener de 2019
a. Nombre de llocs que cal proveir: un mínim de 3 membres, un/a president/a,
un/a secretari/ària i un/a tresorer/a, com a càrrecs obligatoris. A més podran
haver-hi un/a o més vicepresidents/es i les persones vocals que calguin.
Cadascuna de les persones ha d’ocupar un únic càrrec.
b. Podran ser electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret que
no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.
2. Exposició del cens electoral: de l’11 de febrer al 21 de febrer de 2019
El cens electoral restarà a disposició de totes les persones sòcies electores al
domicili social del club. Es pot consultar els dilluns i dijous de 18:00 h. a 20:00 h. o
en un altre horari sol·licitant-ho a la Junta Directiva.
3. Elecció de la Junta Electoral: 15 de febrer de 2019
S’escolliran en el transcurs de l’assemblea ordinària i per sorteig entre totes les
persones sòcies de ple dret, 3 persones titulars i 3 suplents que formaran la Junta
Electoral.
Per adreçar-se a la Junta Electoral, cal utilitzar el correu ordinari o l’adreça de
correu electrònic “info@clubhandbolcerdanyola.com” indicant a l’assumpte “Junta
Electoral”.
4. Termini de reclamació del cens electoral: fins el 7 de març de 2019.
5. Aprovació del cens electoral definitiu: 11 de març de 2019
6. Termini de presentació de candidatures: fins el 21 de març de 2019.
Cada soci podrà presentar una única candidatura en l’imprès que estarà a
disposició de les persones sòcies al domicili social i a la pàgina web del club.
S’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI de la persona candidata a president/a.
7. Proclamació de candidatures: 25 de març de 2019
Obertura dels sobres amb les candidatures i comprovació de la seva validesa per
part de la Junta Electoral.
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En cas que es presentés una única candidatura vàlida, aquesta serà proclamada
guanyadora automàticament .
8. Eleccions: (només en cas que es presenti més d’una candidatura)
Data: 5 d’abril de 2019
Hora: de 17:00h. a 20:00h.
Lloc: domicili social del Club Handbol Cerdanyola
Forma d’acreditació: presentant el DNI, el passaport o altre document que aprovi la
Junta Electoral.

Pedro Casas Casado
President
Cerdanyola del Vallès, a 21 de gener de 2019
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