Instruccions per exercir el vot per correu

per participar a L'Assemblea Ordinària núm. 17 del Col∙legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de
Catalunya, a celebrar el 12 d'abril de 2.018, a Soko Tech, Carrer de Vallès i Ribot, 36, 08027
Barcelona
• Tingueu en compte que hi ha les següents votacions:
Assemblea Ordinària del 2018
• AO1: Actes de les Assemblees 2.017
• AO2: Gestió
• AO3: Resultat econòmic i pressupost del 2018
(la documentació corresponent a cada votació se us ha enviat per correu electrònic)
• Per a cadascuna d'elles, trobareu tres paperetes:
• vot afirmatiu
• vot negatiu
• vot en blanc

• Per a cadascuna de les votacions només heu de posar la papereta que correspongui al sentit del
vostre vot i només aquesta. En cas contrari, a la votació per a la que hagueu posat més d'una
papereta, es considerarà vot nul.
• Imprimiu les paperetes sobre fulls DIN A4 blancs de 80 gr/m(normal), retalleu les que desitgeu
usar i doblegueules deixant el text a l'interior.
• Poseu les paperetes escollides en un sobre, i aquest, junt amb una fotocòpia del document
d'identitat dins d'un altre sobre.
• Dirigiu el sobre a la secretaria del Col∙legi (Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, ent. 1a, 08002
Barcelona) indicant VOT PER CORREU ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2018 a l'exterior del sobre.
• Assegureuvos que el sobre amb els vostres vots arriba a la secretaria abans del dia de
l'Assemblea (dijous 12 d'abril). Es comptabilitzaran els vots per correu que s'hagi rebut a la seu del
COEINF fins el dia abans de l'assemblea a les 14:00h.
• No es pot votar per correu i alhora assistir a l'Assemblea. En cas que la persona que ha votat per
correu assisteixi a l'Assemblea, s'eliminarà el vot per correu i l'assistent podrà emetre el seu vot
directament.
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