INFORMACIÓ PROCÉS ELECTORAL
Tortosa, 01 de setembre de 2022
Són electors i elegibles els socis de ple dret que compleixin les condicions següents (article 11 Estatuts):
a) Ser major d’edat
c) No tenir suspesa la condició de soci per sanció ferma en el moment de la convocatòria o en el
temps de presentació de les candidatures, i estar al corrent de pagament de les quotes de soci i
altres obligacions amb el Club.
Junta Electoral. Es designaran per sorteig en un acte públic, al local del Club, entre els socis de l’entitat.
Es designaran 3 socis titulars i un nombre mínim de 3 suplents que pot ser ampliat en el moment
del sorteig en previsió de renúncies a prendre possessió del càrrec o a exercir-lo.
Els electors han d’acreditar la seva identitat amb l’exhibició del document d’identitat, o document oficial indubtable.
Condicions per presentar candidatures:
Presentació.- Des de la convocatòria, i durant un termini de 10 dies hàbils, es poden presentar
candidatures per a la Junta Directiva del Club Natació Tortosa.
El termini final per presentar candidatures es tanca a les 20 hores del 15-9-2022.
Forma.- Les candidatures són tancades i s’han de votar en la seva totalitat. Pel que fa a la forma i
els requisits de presentació, s’ha de tenir en compte el següent:
a) Les candidatures han d’estar integrades per un mínim de 3 persones, encapçalades pel candidat a president.
b) Les candidatures s’han de presentar per escrit a la Junta Electoral i han de contenir les dades
següents:
• Relació dels noms i els cognoms dels candidats, encapçalada pel candidat a president. Juntament amb
cada nom hi haurà de figurar la seva signatura, acreditativa de la seva conformitat. Els candidats
hauran
de ser socis de ple dret.
• Fotocòpies dels documents d’identitat de tots els candidats, per les dues cares.
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