
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

De conformitat amb els Decrets 58/2010 del 4 de maig, i les modificacions adoptades 
al Decret 55/2012 del 29 de maig, i els articles 31 i següents dels estatuts socials, es-
pecialment en resposta al que estableix l’article 32.b que determina que cal convocar 
eleccions en cas que la Junta Directiva quedi reduïda a menys d’un terç dels seus mem-
bres, circumstància que es dona en l’actualitat, la junta directiva en la seva reunió del 
proppassat 18 d’octubre de 2018, va acordar convocar eleccions a president i membres 
de la junta directiva, que es portarà a terme de la forma següent:

1.- NOMBRE DE CÀRRECS A PROVEIR

President i membres de la Junta Directiva. A la candidatura hi haurà de figurar un 
president/a, un o més vicepresidents/es, un secretari/a i un tresorer/a, un vocal per 
cada una de les seccions esportives federades. 

2.- CONDICIONS PER A SER ELECTOR I CANDIDAT

Són electors i elegibles tots/totes els/les socis/cies ordinaris (titulars) excepte els d’ho-
nor i transeünts, majors d’edat i amb capacitat d’obrar, que no tinguin en suspens els 
seus drets de soci/cia en el moment de la convocatòria i que no estiguin subjectes a 
sanció disciplinària que els inhabiliti. 

3.- JUNTA ELECTORAL

Els membres de la junta electoral seran designats per sorteig en acte públic, el  dime-
cres 7 de novembre a les 12.00, entre tots els socis i sòcies de ple dret. 

4.- TERMINI D’EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL I IMPUGNACIONS

El cens electoral estarà a disposició dels socis a la secretaria del club, des del dia 8 de 
novembre de 2018 fins al 23 de novembre de 2018, ambdós inclusivament. Les recla-
macions dels socis per l’omissió, rectificació o inclusions indegudes s’hauran de fer 
mitjançant escrit dirigit a la junta electoral dins del període d’exposició de les llistes.
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5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Durant el període comprés entre els dies 16 de novembre de 2018 i el 23 de novem-
bre de 2018, ambdós inclusivament. Les candidatures que desitgin presentar-se a les 
eleccions s’hauran de lliurar tancades, en la forma que estableix l’article núm. 31 dels 
estatuts socials.

(ART. 31È):

Les candidatures hauran d’estar proposades per la junta directiva o hauran d’estar 
avalades com a mínim pel deu per cent dels socis/cies amb dret a vot, hi haurà de 
constar el nom i el cognom tant del president que encapçali la candidatura com dels 
altres components, el número d’associat/da i l’acceptació dels interessats.

Els membres de l’assemblea que avalin les candidatures faran constar, a sota de les 
seves firmes, el seu nom i cognoms, número de soci/cia i DNI. Cap soci/cia no podrà 
presentar ni avalar més d’una candidatura. En cas de duplicitat de firmes, es tindran 
per no posades.

6.- DIA I LLOC DE LES ELECCIONS I HORARI D’OBERTURA I TANCAMENT 
DEL COL·LEGI ELECTORAL

Es podrà votar  ininterrompudament el diumenge dia 16 de desembre de 10.00 a 19.00, 
i el dilluns 17 de desembre de 12.00 a 20.00 a la seu social. És portarà a terme la votació 
corresponent mitjançant lliure sufragi, igual, directe i secret. El vot per correu no serà 
admès.

7.- FORMA D’ACREDITACIÓ DELS ELECTORS

En el moment de la votació els/les socis/cies hauran d’acreditar la seva identitat mit-
jançant l’exhibició del DNI per poder comprovar en aquell moment la seva inclusió a 
les llistes dels cens electoral.

Sant Cugat del Vallès, 5 de novembre de 2018

LA JUNTA DIRECTIVA
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