A l’atenció de / de la
President/a – Director/a de
Centre d’Ensenyament– AMPA – Entitat – Federació
Benvolgut/da senyor/a,
Amb la present i d’acord amb el disposat als Estatuts del Consell Esportiu de L’Hospitalet, als seus
articles 10è i 16.3, i al Decret 267/1990 li convoquem a l’Assemblea General Extraordinària
del Consell Esportiu L’Hospitalet, que tindrà lloc el dimecres 15 de juny de 2022, al Centre
Cultural Bellvitge Gornal (Plaça de la Cultura, 1) 20:15 hores en convocatòria única, amb el
següent
ORDRE DEL DIA:
1.- Eleccions a la Comissió Directiva del Consell Esportiu L’Hospitalet:
a.- Elecció d’un representant d’entitats esportives per a la Comissió Directiva.
b.- Informació a l’Assemblea del tres nous representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Atentament,

Míriam Domínguez Torres
Secretària
Consell Esportiu L’Hospitalet
L’Hospitalet, 31 de maig de 2022

Per poder formar part de l’Assemblea s’haurà de presentar el full annex, segellat per l’entitat a la que
representa. La representació i el vot només el podran exercir una única persona per entitat, tot i
que poden assistir-hi més persones d’un mateix centre.

Mètode d’elecció
 La Comissió Directiva del Consell Esportiu, a la seva reunió del passat 25 de maig, ha
convocat assemblea extraordinària pel proper 15 de juny. En aquesta Assemblea
es decidirà el Representant d’Entitats Esportives que falta per escollir i es comunicarà
als/les assistents quins seran els 3 candidats/es nomenats per l’Ajuntament de
L’Hospitalet per substituir a les tres persones que han deixat els seus càrrecs.
 Només les persones representants d’entitats podran votar per escollir el
representant entre les candidatures presentades.
 El vot només serà exercit per una sola persona, acreditat/da prèviament
mitjançant la presentació del full que s’adjunta a la convocatòria d’Assemblea General
Ordinària (articles 2 i 5 apartat h. del Reglament de Règim Intern). Tota entitat que no
acrediti la seva presència abans de l’inici de l’Assemblea General Extraordinària no
podrà votar a la mateixa.
 La votació dels estaments seguirà l’ordre del dia. En cas d’empat entre membres que
es disputen un lloc d’elecció s’anirà a una segona volta, consecutiva de la primera, en
la que no participarà, en cas de haver-hi algú, els candidats que ja hagin assegurat la
seva elecció.
 És obligatori que els candidats formin part de l’Assemblea General Ordinària,
representant a l’estament pel qual es presenten (article 12 dels Estatuts del Consell
Esportiu L’Hospitalet).
 Els candidats han de formalitzar la seva candidatura presentant al secretari de la Junta
Electoral a la seu del Consell Esportiu L’Hospitalet (C/Digoine 29), l’imprès que
s’adjunta amb la convocatòria, així com la fotocòpia del DNI, junt amb la inscripció a
l’Assemblea General Ordinària on s’explicita que és representant d’una entitat o
federació esportiva amb dret a participar a l’Assemblea General. La data límit per
formalitzar aquesta candidatura és el divendres de 10 de juny a les 20 hores.

Inscripció Assemblea Extraordinària 2022
Consell Esportiu L’Hospitalet

ENTITAT
PRESIDENT/A
D.N.I.
Persona en qui delega la representació de la seva entitat
NOM I COGNOMS
D.N.I.
Segell de l’Entitat

Signatura del President/a / Director/a
Junta Directiva

Inscripció com a candidat a la Comissió Directiva
Consell Esportiu L’Hospitalet

NOM
COGNOMS
D.N.I.
ADREÇA
TELÈFON
ENTITAT

Segell
Entitat

Signatura del Candidat/a

Per fer efectiva la candidatura, aquesta inscripció s’ha de presentar als locals del Consell
Esportiu L’Hospitalet (C/Digoine, 29) del dia 1 al 10 de juny, en horari de 16 a 20h, amb
fotocòpia de DNI.

