CONVOCATÒRIA ELECCIONS CLUB NATACIÓ TORTOSA
Tortosa, 01 de setembre de 2022
La Junta Directiva celebrada el dia 22-08-2022, ha acordat CONVOCAR ELECCIONS, que tindran
lloc el pròxim dia 14-10-2022, a les instal·lacions del Centre Cívic de Ferreries
El procediment es durà a terme de conformitat amb allò que disposen els Estatuts i de conformitat
amb el següent procediment i calendari electoral:
•

01-09-2022. Convocatòria d'eleccions.

•

02-09-2022 a les 19 h. Sorteig públic a la secretaria del Club per a la designació, entre
tots els socis de ple dret, dels tres membres titulars i suplents de la Junta Electoral.

•

06- 09-2022. Constitució de la Junta Electoral.

•

De l’1-09 al 14-09-2022. Exposició als socis de ple dret del cens electoral provisional.

•

15-09-2022. Resolució de les reclamacions del cens electoral provisional per part de la
Junta Electoral i aprovació del cens definitiu per la Junta Electoral.

•

De l’1-09 al 15-09-2022 a les 20.00 hores. Presentació de candidatures.
Llocs a proveir: Mínim 3. Presidenta o president, secretària o secretari i tresorera o
tresorer.

•

15-09-2022. Proclamació provisional de candidatures per part de la Junta Electoral.

•

Del 16 al 18-09-2022 a les 10 h. Termini per impugnar la proclamació de candidatures.

•

18-09-2022. Proclamació definitiva de candidatures
En el cas d’una sola candidatura, ja es pot proclamar directament els seus components

•

Del 19-09-2022 a 13-10-2022 a les 22 h. Campanya electoral de les candidatures.

•

14-10-2022 de 18.30 a 19.30 h a les instal·lacions del Centre Cívic de Ferreries.
Acte de les votacions i recompte de vots. Els electors s’han d’acreditar amb el DNI

•

14-10-2022. Proclamació candidatura guanyadora i presa de possessió de la Junta
Directiva. Comunicació mitjançant certificació a la Junta del Club, ala FCN i al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat, de la nova Junta Directiva
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