
 

Convocatòria eleccions CB LA GARRIGA  

 

 

Convocatòria d’eleccions 2023 

El passat 30 de novembre del 2022 va finalitzar el mandat de l’actual Junta Directiva del club i, 

tal i com estableix els estatuts del club, cal obrir un procés electoral per escollir la nova Junta 

que regirà el club en els propers 6 anys. 

Els passos a seguir seran els següents: 

• El dia 16 de gener de 2023 es realitzarà mitjançant sorteig online l’elecció de la Junta 

electoral, que estarà formada per tres membres (d’entre tots els socis numeraris del 

club), un dels quals en serà president/a i un altre secretari/a. La seva funció es resoldre 

les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat dins els dos dies 

hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies numeraris 

que l’hagin plantejat. 

• El 18 de gener de 2023 es procedirà a la constitució de la junta electoral i publicació 

del cens electoral a la part privada de la web del club. 

• Del 18 de gener al 20 de gener els socis podran procedir a fer reclamacions sobre el 

cens per correu electrònic (club.basquet.la.garriga@gmail.com) i la junta electoral 

procedirà a resoldre les reclamacions que s’hagin cursat entre el 21 i 22 de gener. 

• Durant la setmana del 23 al 27 de gener s’estableix el període de presentació de 

candidatures que es formalitzarà per correu electrònic 

(club.basquet.la.garriga@gmail.com), a falta de disposar d’una seu física habilitada en 

condicions.  

• Els càrrecs electes seran el de president, secretari, tresorer i els vocals que cregui 

convenient cada candidatura tal i com estableix l’article 13.2 dels estatuts del club. Són 

electores i elegibles les persones que siguin sòcies numeraris, d’acord amb el previst 

en l’article 9.2 dels estatuts. 

• El dia 01 de febrer es procedirà a l’acte de les votacions per l’elecció de la nova junta 

directiva en l’Assemblea general extraordinària.  

• Per a poder participar en les votacions, els socis s’hauran d’acreditar mitjançant el 

document d’identitat, de conduir o el passaport 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició. 

 

La Garriga, 13 de gener de 2023 

Junta Directiva del CBLG 
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