Amigues i amics,
Tal com ja hem fet avinent en assemblees anteriors, el considerable nombre d'entitats associades
al Secretariat d'Entitats fa impossible conèixer individualment les persones que les han de
representar a l'Assemblea General d'Entitats.
Per evitar confusions i males interpretacions us preguem que qui hagi de representar la vostra
entitat en la propera assemblea del dia 3 de març del 2022 hi assisteixi acreditada per la butlleta
que us adjuntem, degudament complimentada, que s'haurà de lliurar a l'entrada a la sala.
Per poder actuar amb la màxima transparència en l'acompliment de l'actual article quinzè dels
Estatuts, que reproduïm al final d'aquesta carta, haurem de ser molt estrictes en l'execució de la
fórmula de representació que hem establert i no es podrà admetre a l'Assemblea el vot de cap
entitat, la persona representant de la qual no estigui degudament acreditada.
Amb la confiança que disculpeu aquest petit tràmit burocràtic que hem establert per facilitar
l'entesa entre les persones assistents i la netedat de les votacions.
Volem comentar-vos que hem situat la convocatòria d’aquesta reunió extraordinària tot just
finalitzat el mes de febrer, ja que totes les entitats estem en ple procés de presentació i justificació
de subvencions i igualment en aquesta data segurament ja us podrem explicar millor com hem
pogut avançar en relació a la resolució de mutu acord.
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Article 15 En les votacions que s’efectuïn, cada entitat associada del Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta tindrà dret a un nombre determinat de vots en funció del nombre de
persones associades de cada entitat en la proporció següent: entitats de tres a cent persones
associades, un vot; entitats entre cent una i tres-centes persones associades, dos vots i entitats
amb més de tres-centes persones associades, tres vots. Els acords es prendran per majoria
simple de les entitats representades en l’Assemblea. Les persones presents a les Assemblees
només podran representar una entitat associada del Secretariat. En cas d’empat la presidència
tindrà vot de qualitat.
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