
Informació procés electoral

JUNTA ELECTORAL: La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3 
membres, un dels qual en serà president o presidenta i un altre secretari o secretària. És l’òrgan que haurà de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el 
procés electoral de l’entitat. 

Els seus membres es designen per sorteig. El dia del sorteig es nomenaran 3 membre i 3 substitucions. El sorteig es realitzarà a les oficines del club i serà 
públic per els socis a les 20h.

SOBRE EL CENS ELECTORAL: Els cens electoral està format per tots els socis i sòcies de ple dret del club que tinguin una antiguitat mínima d’un any. Les llistes 
han d’estar a disposició dels socis i sòcies perquè puguin manifestar o comunicar qualsevol informació relacionada amb les seves dades i si hi ha alguna 
errada.

Al cens electoral es penjarà a la pagina del club i al taulell d’anuncis que esta situat la rampa que puja a la grada de l’hoquei i al bar.

SOBRE LES CONDICIONS I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: Les candidatures que es vulguin presentar hauran de complir amb els següents requisits:

 Cada candidatura ha d’indicar el nom i cognoms de les persones que l’integren, així com el càrrec que ocupen. Una persona no pot ocupar més 
d’un càrrec de la Junta Directiva.

 Les candidatures estaran encapçalades per la persona que n’ocupi la presidència.

 Cada candidatura ha de comptar amb un mínim de 3 integrants i un màxim de 10.

 Els seus integrants han de ser socis i sòcies de ple dret del club que tinguin una antiguitat mínima d’un any.

 Les candidatures s’han de comunicar  a la Junta Electoral per correu electrònic facilitat pel club a la seva pàgina web, a partir del dia 9 de febrer i 
fins al dia 15 de febrer a les 24h. Totes les candidatures que es rebin amb posterioritat a aquesta data quedaran descartades
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SOBRE LA PROCLAMACIÓ I COMUNICACIÓ DE LES CANDIDATURES: Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral
revisarà i validarà les candidatures rebudes dins de termini i el dia 18 de febrer es comunicaran les candidatures proclamades a totes les
persones associades amb dret de vot i també es comunicarà l’ordre del dia.

SOBRE LA REUNIÓ D’ASSEMBLEA: La reunió d’assemblea general tindrà lloc el dia 7 de març de 19h a 21h. L’assemblea es constitueix
vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies amb dret de vot presents a l’hora prevista d’inici de la reunió. És convocatòria única i
els estatus del club no preveuen una segona convocatòria de les reunions d’assemblea. Les candidatures estaran encapçalades per la
persona que n’ocupi la presidència.

L’assemblea general estarà presidida per l’actual president del club i actuarà com a secretària la persona que ocupa aquest mateix 
càrrec a la junta directiva. 

Totes les candidatures disposaran d’un temps per explicar el seu projecte. El temps de presentació serà el mateix per a totes les
candidatures. No obstant, el temps definitiu assignat per a la presentació de les candidatures el proposarà la junta electoral en funció del
nombre de candidatures presentades.

Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser elegides, en reunió d’assemblea general, per majoria simple de vots
mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

El recompte dels vots serà efectuat per la junta electoral en presencia del president i secretari del club.



Aprovació del calendari electoral 

CALENDARI ELECTORAL

Dilluns 31/01/2022 Convocatòria d'eleccions de junta directiva del club

Dijous 03/02/2022 Designació per sorteig dels membres de la junta electoral (3 membre i 3 substituts)

Divendres 04/02/2022 Exposició pública del Cens electoral a la seu del club (socis i sòcies amb més d'un any 
d'antiguitat)Dilluns 07/02/2022

Divendres 11/02/2022 Aprovació del Cens electoral per part de la Junta electoral

Dilluns 14/02/2022 Obertura del termini de presentació de candidatures

Divendres 18/02/2022 Últim dia presentació candidatures

Dilluns 21/02/2022 Proclamació de les candidatures per la junta electoral

Dimarts 22/02/2022 Comunicació de candidatures i ordre del dia

Dilluns 07/03/2022 Celebració de l'Assemblea general (19:00h a 21:00h)


