COMUNICAT 02
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL I EXPOSICIÓ DEL CENS

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,

D'acord amb el calendari electoral i els Estatuts del CNB, ahir dia 16 de novembre
de 2020, es va constituir la Junta Electoral, formada pels membres designats el
passat dia 12 de novembre, en sorteig davant notari i que han acceptat el càrrec.

Així mateix, en aquesta reunió es va procedir a triar entre els membres de la Junta
Electoral, el càrrec de President i de Secretari, quedant finalment constituïda amb les
següents persones i càrrecs:

President: Carlos Cabeza Olmedo
Secretari: Martin Arau de la Quadra-Salcedo
Vocal: Joaquim Frigola de Vehi
Vocal: Joan Carles Gomà Aznar
Vocal: Agustín Martiño Vazquez

La nova Junta Electoral, una vegada constituïda, va procedir a validar amb les seves
signatures el Cens Electoral Provisional (CEP), que recull tots els socis i sòcies
amb dret a vot. Aquest estarà exposat a la Zona Socis del web del Club per a la
consulta de tots els socis i sòcies de l'entitat, a partir d'avui i durant 7 dies
naturals (fins el 23 de novembre) d'acord l'article 41,1 dels nostres Estatuts.

Durant l'exposició publica del CEP, qualsevol soci o sòcia, té dret a fer la reclamació
que consideri, d'acord amb les següents instruccions:

1. Les reclamacions i/o consultes, es faran en les hores d'oficina del club.
2. Els socis podran reclamar les omissions o les inclusions indegudes.
3. Els socis podran sol·licitar les modificacions dels errors que observin.
4. Les reclamacions es podran fer mitjançant e-mail o per telèfon.
5. L'adreça del mail serà juntaelectoral@cnb.cat
6. El telèfon de contacte serà el 93.221.46.00
7. Una vegada resoltes les reclamacions que es presentin, la Junta Electoral
proclamarà el cens definitiu, i aquest ja no podrà ser modificat en tot el procés
electoral, tal com s'estableix en l'article 41,3 tercer paràgraf, dels Estatuts del
Club.

En aquest sentit, us animem a que consulteu el cens i comproveu, en cas de complir
amb els requisits recollits als Estatuts del Club, la vostra inclusió, per tal de que
pugueu votar el dia de les eleccions.

Tanmateix, ahir la Junta Electoral va estar debatent com agilitzar la presentació
de les candidatures i l’obtenció dels avals d'aquestes. S'estan valorant les
possibles alternatives que compleixin les normatives marcades pels Estatuts del
Club i en un termini màxim de 2 dies se us informarà al respecte.

Per a qualsevol dubte, restem a la vostra disposició, en horari de 09:00 a 17:00h de
dilluns a divendres, i de 09:00 15:00h dissabtes, diumenges i festius.

