ACTA
Convocatoria

d'eleccions,

constitució

de la Junta Electoral

aprovació del cens electoral
SESSIÓ:

Extraordinaria de la Junta Directiva

DATA:

10 de Maig de 2016

LLOC:

Foment d'Esports, Tona

HORARI:

19:00 h

FORMACIÓ DE LA MESA
Presideix :

Sr. Juanjo Martínez

Secretari:

Sr. Miquel Torrents

Per part de la Junta:
Sr. Claudi Paqes, tresorer
Sr. Ramón Calvet, vocal,
Sr. Victor Cubiñá, vocal

De conformitat amb el capítol IV dels estatuts del Foment d'Esports de Tona, s'ha obert
el procés electoral per proveir els cárrecs a nava Junta Directiva.

1.- Notificació al soci i a la Federació Catalana de Tennis:

La comunicació al soci s'ha fet per escrit, notificant-li I'apertura del procés electoral per carta
enviada el passat 28 d'Abril, carta que s'adjunta a la present ACTA (document núm 1). Així
mateix també s'ha notificat a la Federació Catalana de Tennis, en compliment amb I'article 51
deis estatuts.

2.- Aprovació del cens electoral:

Reunida la Junta Directiva, es procedeix a verificar ia lIista de socis que compleixen les
condicions de I'article 47 deis estatuts. Aquesta llista també s'adjunta a la present ACTA
(document núm. 2)

3.- Constitució de la Junta Electoral.

Es procedeix a constituir la Junta Electoral per sorteig dintre la lIista del cens electoral,
e

ent el resultat de la composició el següent:

Francesc Panisello Mas
Sandra Petitbó Forcada
Soci núm 353

Jordi Vilamala Romeu

Com a suplents:

Soci núm 1004 Maria del Pilar de Andrés Garcia
Soci núm 238

Dolors Garcia Fontordera

Soci núm 211

Eulalia Monbriedo Susany

A continuació es notificara per escrit a cadascun deIs membres de la Junta Electoral les seves
funcions i responsabilitats durant el calendari electoral, que queda com es detalla a continuació:

Presentació i proclarnació de candidatures:
Diumenge 22 De Maig a les 11 hores a les Oficines del Club

Realització de les Eleccions:
Dissabte 11 de Juny desde les 09:00 hores a les 19:00 hores a les oficines del Club

Escrutini i proclarnació de la candidatura guanyadora:
A partir del tancament de la mesa electoral a les 19:00 hores, es procedirá a I'escrutini i a la
proclamació de la candidatura guanyadora

De conformitat, es signa la present Acta:

Tresorer
Sr. Claudi Pages

Vocal
Sr. Ramon Calvet

~~>

Dono fe,

Secretari

