
 
 

Benvolgut/da soci/a, 
  
D'acord amb el mandat de la darrera assemblea general del CERCLE DE SALUT es 
convoquen eleccions parcials  per cobrir sis  places de la Junta directiva. 
  
Les eleccions es celebraran, d'acord amb els Estatuts i el Reglament Electoral de la 
nostra associació, a l'Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el proper dia 26 
de novembre a les 18.30 hores a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics, al 
carrer  Girona núm. 64 de Barcelona. 
  
L'ordre del dia de l'Assemblea serà el següent : 
  

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea de 26 de febrer de 2018. 
2. Votació per a l'elecció de sis nous membres de la Junta (1). 
3. Discussió sobre el rol del Cercle de Salut. Presentació conclusions de les reflexions 

internes efectuades per la Junta. 
4. Pla de treball de l’associació per al 2019. 
5. Torn obert de paraules 

  
(1) Segons el Reglament electoral no serà necessària la votació si el nombre de 
candidats és igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. 

  
Els/les socis/es que acreditin una antiguitat mínima de sis mesos i estiguin al corrent 
de pagament de les quotes que vulguin presentar-se com a candidats per ocupar un 
lloc a la Junta directiva hauran de comunicar-ho al secretari Sr. Francesc José Maria a la 
següent adreça de correu electrònic : cercledesalut.cat@gmail.com, manifestant la 
seva voluntat de presentar-se i les seves dades d'identificació personal (nom i 
cognoms, adreça postal, DNI, professió i telèfon de contacte) i, si ho consideren 
oportú,  un breu resum de les línies fonamentals del seu programa d’actuació. 
  
El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el proper dia 16 de novembre 
de 2018. 
 

Un cop finalitzada l’Assemblea general, a les 19.30 hores i en el 
mateix lloc de celebració, el  director del CatSalut Dr. Adrià 
Comella Carnicé  donarà  una conferència sobre l'estat de la 
qüestió sanitària al nostre país. 
  
Cordialment. 
  
  
Miquel Bruguera Cortada 
President del Cercle de Salut. 
 

mailto:cercledesalut.cat@gmail.com

