
  

  

 

  

 

NORMES PER A LA CORRECTA PRESENTACIÓ I LLIURAMENT D'AVALS  

  

A partir del dimecres dia 23 de juny i fins al 7 de juliol, serà el terme de lliurament d'avals per 

a les candidatures d'assembleistes en el procés electoral FBME 2020-2024.  

  

Les normes per a la correcta entrega dels avals serà la següent:  

  

1º) Els avals de les candidatures es lliuraran en les delegacions de la FBME a cada illa.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2º) L'horari de lliurament dels avals serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, sent el primer 

dia el dimecres 23 de juny a les 9 hores i l'últim dia el dimecres 7 de juliol a les 14 hores.  

Un cop tancat el termini de lliurament d'avals, les delegacions de Menorca i Eivissa enviar a la 

FBME i per correu certificat en sobre tancat, els avals que s'haguessin presentat en les seves 

delegacions. 

  

3º) Els avals seran originals i en els models assignats a aquest efecte i disponibles a la web de 

la Federació. No es recolliran ni fotocòpies ni avals que estiguin trencats o amb signes de 

manipulació.  

  

4º) Els avals seran lliurats pels titulars acreditats de cada estament i / o els designats per poder 

notarial en cas dels clubs.  

  

5º) Per poder lliurar avals en nom d'una altra persona, s'haurà d'acompanyar una autorització 

degudament signada pel titular, al costat d'una fotocòpia del dni, autoritzant a la persona 

designada amb nom i cognoms i número del dni, a lliurar-ne nom seu.  

  

6º) Un cop rebuts i acceptats, es lliurarà a l'interessat un rebut amb el nombre d'avals que es 

presenten. 

  

7º) No es faran fotocòpies de cap tipus de la documentació que es lliura.  
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