
 

 

A Barcelona el 02 de desembre del 2022, reunida la Junta electoral designada el 
passat 7 de novembre per la assemblea de socis del Club Esportiu Handbol Bcn Sants 
per el procés electoral de renovar la Junta del club i composada per en Joaquim 
Garreta com President, Neus Chouciño com vocal i Antoni Lázaro com secretari, 
acorden: 

 

Pel que fa a la consulta plantejada per la Junta Directiva del CEH BCN Sants sobre la 
possibilitat d'allargar el període de presentació de candidatures a la Presidència del 
club, que acaba el dia 2 de desembre a les 23h 59', i en previsió que al finalitzar 
aquest període no s'hagi presentat cap candidatura creiem que, 

 

Un cop finalitzat el període ara publicat pel club de presentació de candidatures, i per 
garantir la possibilitat de presentació d'una o de diverses candidatures, acceptem la 
proposta presentada pel Junta Directiva d'ampliar aquest període de presentació de 
candidatures durant set dies naturals a comptar des de les 00h del dia 3 de 
desembre fins a les 23h 59' del 9 de desembre. 

Aquesta resolució de la Junta Electoral haurà de ser publicada per l'actual Junta 
Directiva en els seus mitjans de comunicació als socis del club abans de la finalització 
de l'actual període de presentació de candidatures. 

 

Les candidatures que es presentin podran relacionar les persones que es presenten 
en aquesta candidatura sense ser necessari especificar els càrrecs corresponents a 
President, Tresorer o Secretari. 

Aquesta relació de càrrecs sí que caldrà que sigui presentada a la Junta electoral com 
mínim 2 hores abans de la convocatòria en primera instancia de l'Assemblea General 
Extraordinària que el club convocarà per triar la candidatura guanyadora a la 
Presidència del Club 

 

 

La Junta Electoral 

 

Soci 37 – President Junta Electoral: Joaquim Garreta Rana  

Soci 54 – Secretari  Junta Electoral: Antoni Lázaro Romero  

Sòcia 38 – Vocal  Junta Electoral - Neus Chouciño Sanso 

 


