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CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL 
 
 

 
Estimat consoci: 
 
El procediment electoral, amb l’expressió dels actes i terminis, és el següent: 
 
• Sorteig públic per la designació dels membres components de la Junta i La Mesa Electorals el 19 d’abril de 2018. 
 
• Constitució de la Junta i Mesa Electorals el 20 d’abril de 2018. 
 
• Exposició de  les llistes o cens d’electors del 21 d’abril al 25 d’abril de 2018. 
 
• Aprovació de les llistes o cens d’electors el 26 d’abril de 2018.  
 
• Període de presentació de candidatures del 27 d’abril al 7 de maig de 2018. 
 
• Proclamació de candidatures per la Junta Electoral el 9 de maig del 2018. 
 
• Acte de votacions el 15 de maig de 2018, a la seu social del CLUB NATACIÓ CATALUNYA, durant quatre hores ininterrompudes, de 17:00 h. 

a 21:00 h. 
 
A continuació de les votacions es realitzarà l’escrutini de vots, i es proclamarà provisionalment la candidatura guanyadora conjuntament per la Junta i 
Mesa Electoral. 
 
Quedes convocat a participar en les eleccions esmentades. 
 
Cordialment, 

 
 
Barcelona, 21 de març 2018 
El Secretari 
 
NOTES: 
 

1. Els llocs a proveir són les següents: President, Vice-President, Secretari, Tresorer, un Vocal de Natació, un Vocal de Waterpolo i dos Vocals. 
2. El sorteig públic per la designació dels membres de la Junta i Mesa Electorals es realitzarà el 19 d’abril -, a les 20:00 hores a la sala de plens 

del Districte de Gràcia. 
3. Les condicions per ser elector i candidat són les següents: article 45è. a) ser major d’edat; b) comptar amb una antiguitat mínima 

ininterrompuda d’un any com a soci del Club; c) no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de 
presentació de les candidatures; d) no tenir declarada la incapacitat legal. 

4. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral es regirant pels articles 50è. i 52è. 
5. Segons l’article 53è. les candidatures han de tenir el suport de la proposta d’un nombre de socis no inferior a 50 per cent del nombre de 

compromissaris que integren l’Assemblea General. El suport s’acreditarà mitjançant una butlleta normalitzada que facilitarà el Club a totes les 
candidatures, que haurà d’anar signada pel soci proposant, amb identificació del seu nom, número de soci i la seva signatura.  

6. Els electors, en el moment de la votació, hauran d’acreditar la seva condició mitjançant el DNI. 
7. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la seva proclamació sense necessitat 

de realitzar les votacions. 
8. Per a qualsevol aclariment resten a la seva disposició els estatuts del Club a l’administració del mateix.  

 
 


