CONVOCATÒRIA ELECCIONS DE CONSELLERS I
CONSELLERES GENERALS DEL PERSONAL

Havent-se iniciat el procés per a la renovació parcial dels seus òrgans
de govern, i en compliment del que disposa l'article 33 de l'Reglament Electoral de
l'entitat, Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent anuncia:
1r) Es convoca el personal elector (empleats i empleades fixos en
plantilla, en actiu, i amb una antiguitat mínima de dos anys a la data de l'inici de
l'procés electoral), a l'acte d'elecció de Consellers i Conselleres Generals pel grup
de personal que tindrà lloc el proper dia 9 de març de 2020, a la seu central de
CAIXA ONTINYENT, situat en Plaça Sant Domingo, 24, d'aquesta ciutat
d'Ontinyent.
2n) El nombre de Consellers i Conselleres Generals a triar serà de
quatre, tots ells amb un període de mandat de sis anys. Així mateix, s'elegiran els
seus suplents.
3r) El període de votació s'obrirà a les 14,00 hores, es tancarà a les
17,00 hores, sempre que abans no hagen votat la totalitat dels electors.
4t) La votació podrà ser presencial o per correu, d'acord amb el que
disposa l'article 36 del Reglament Electoral.
5è) Les candidatures, amb els requisits que estableixen els articles 35 i
8 de el Reglament electoral, hauran de ser presentades a la seu central de la Caixa
abans de les 14,00 hores del pròxim 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 14,00
hores del dia 26 de febrer.
Les candidatures definitivament acceptades seran proclamades el
proper 3 de març.

Ontinyent, 7 de gener de 2020.
LA COMISSIÓ ELECTORAL
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