Eleccions a la comissió de Sarrià- Sant Gervasi- Vallvidrera
-Dimecres, 3 de Febrer de 2010-

Dimecres dia 3 de Febrer, es
van celebrar les eleccions de la
comissió executiva del districte de
Sarrià- Sant Gervasi- Vallvidrera.
Agraïm a tots els qui hi vareu
participar la vostra col·laboració i el
vostre comportament exemplar ,
atesos els fets que s’han viscut els
darrers dies.
A l'assemblea hi van assistir 70
persones, de les quals 62 eren socis
i la resta convidats d'altres districtes. Malauradament 7 socis no van poder votar
perquè van arribar després de tancades les urnes , a tots ells els demanem disculpes i
la propera vegada procurarem allargar l’horari de votacions, atenent a la conciliació
laboral o familiar.
Un cop proposada a l'assemblea una comissió executiva de 11 membres i acceptada
aquesta, es va constituir la Mesa electoral formada per en Jaume Figuerola (President)
i la Sara Bisbe (Vocal). Tot seguit es va procedir a votar als 12 candidats que finalment
es presentaven.
Durant l'escrutini, la Sra. Rut Carandell va explicar als assistents els fets que es van
produir durant el cap de setmana anterior i va respondre a les preguntes que li van
formular els socis durant més d’una hora.

Dades electorals:
Socis a 3-2-2010
Cens amb dret a vot
Total vots emesos
Vots nuls
Vots vàlids
Candidats

133
131
55
2
53
12

Resultats de les votacions:
Albert Aragonès
Josep M Minguell
Lluís Boet
Joan Coll
Vicky Marcó
Roser Cabanas

47
47
46
44
44
42

Jordi Valls
Eugeni Casanova
Bruno Garcia
Lluís Ibarz
Carme Carmona
Miquel Dulcet

42
41
35
33
32
26

La Comissió resultant es va reunir per a elegir els càrrecs de Coordinador, Secretari i
Tresorer, resultant elegides les següents persones:
Coordinador: Josep M Minguell i Font
Secretaria:
Roser Cabanas i Bellet
Tresorer:
Lluís Boet i Serra
Finalment la comissió queda doncs constituïda per les següents 11 persones i 1 suplent
Albert Aragonès, Logística
Lluís Boet, Tresorer
Roser Cabanas, Secretaria
Carme Carmona, Relacions externes (Associacions)
Eugeni Casanova, Tècniques de Comunicació
Joan Coll, Infraestructures
Bruno Garcia, Gestor del Bloc
Lluís Ibarz, Relacions externes (Vallvidrera)
Vicky Marcó, Tècniques de comunicació
Josep M Minguell, Coordinador
Jordi Valls, Relacions externes (Comerciants i premsa)
(Suplent) Miquel Dulcet, Relacions externes (Gent gran)
En el nostre Bloc www.reagrupament.cat/bcn-sarriasantgervasi hi trobareu imatges
de l'acte (Galeria).
Cordialment,

Josep M Minguell
Coordinador

