CONVOCATÒRIA ELECCIONS DE CONSELLERS I CONSELLERES
GENERALS REPRESENTANTS D’IMPOSITORS I IMPOSITORES
En compliment del que disposa l'article 20 del Reglament Electoral d'esta
Entitat, Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent anuncia:
1r) Es convoca els Srs. Compromissaris i Compromissàries designats per
sorteig celebrat el passat dia 8 de gener, a l'acte d'elecció de Consellers i Conselleres
Generals pel grup d'impositors i impositores que tindrà lloc el proper dia 10 de març, al
Centre Cultural de Caixa Ontinyent, situada en carrer Gomis, número, 3, de la ciutat
d'Ontinyent.
2n) El període de votació s'obrirà a les 10,00 hores, es tancarà a les 16,00
hores, tret que abans hagen votat la totalitat dels compromissaris i compromissàries.
3r) Es triaran:
- 8 consellers o conselleres generals per la circumscripció de la Vall d'Albaida, 4
d'ells amb un període de mandat de sis anys, i els altres 4, amb un període de mandat de 3
anys. Igualment, es triarà el mateix nombre de suplents.
- 1 Conseller General per la circumscripció de La Costera, per un període de
mandat de sis anys. Igualment, es triarà un suplent.
- 1 Conseller General per la circumscripció de la Safor, el Comtat, l'Alcoià i
València, per un període de mandat de sis anys. Igualment, es triarà un suplent.
4t) Les candidatures, amb els requisits que estableix l'article 21 del Reglament
hauran de ser presentades davant la Comissió Electoral abans de les 14 hores del dia 13 de
febrer.
La Comissió Electoral proclamarà les candidatures vàlidament presentades el
dia 24 de febrer, i pot ser objecte de reclamacions fins a les 14 hores del dia 26 de febrer.
Les candidatures definitivament acceptades seran proclamades el dia 3 de
març.
5è) A l'esmentada elecció, els compromissaris i les compromissàries han de
dur el D.N.I. o document oficial que el suplisca, per a la seva corresponent identificació
davant la Mesa.
Ontinyent, 31 de gener de 2020.
LA COMISSIÓ ELECTORAL
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