
 
 

PROCEDIMENT ELECTORAL DE LA  
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

CLUB NATACIÓ TERRASSA  
 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 50 dels Estatuts del Club, la Junta Directiva 
ha acordat convocar eleccions a la Junta Directiva del Club Natació Terrassa. Les 
votacions se celebraran el dimecres dia 31 de març de 2021 entre les 10 i les 19h, a les 
instal·lacions del Club a l’Avinguda Abat Marcet. 
 
De conformitat amb els articles del 48 al 64 dels Estatuts, l’elecció de membres de la 
Junta Directiva del Club Natació Terrassa s’ajustarà al calendari i normes electorals 
següents: 
 

 
CALENDARI ELECTORAL 
 
Dia 18 de febrer: Convocatòria de les eleccions. 
Dia 22 de febrer (11h): Sorteig públic a les dependències del Club a l’Av. Abat Marcet 
per a la designació de les persones que formaran la Junta i la Mesa Electoral. 
Dia 24 de febrer: Constitució de la Junta Electoral i la Mesa Electoral. 
Del 25 febrer a l’1 de març: Exposició del Cens Electoral provisional. 
Dia 4 de març: Resolució de les reclamacions al Cens Electoral provisional i aprovació 
del Cens Electoral definitiu per la Junta Electoral. 
Dia 5 de març (10h): Lliurament dels fulls de signatura de suport a les precandidatures. 
Del 5 al 15 de març: Recollida de fulls de signatura de suport a les precandidatures. 
Dia 16 de març (10h): Termini màxim de lliurament a la Junta Electoral de les 
signatures de suport de les precandidatures. 
Dia 18 de març (20h): Finalització del recompte, validació de suports i proclamació de 
les candidatures. 
Dia 19 al 29 de març: Campanya electoral de les candidatures. 
Dia 30 de març: Jornada de Reflexió. 
Dia 31 de març: JORNADA ELECTORAL entre les 10 i les 19h i posterior proclamació de 
la candidatura guanyadora. 
Dia 6 d’abril: Presa de possessió de la Presidència i Junta Directiva  (2021-2027). 
 
 
 
 
 
Terrassa, 18 de febrer de 2021 



 
 

 
INFORMACIÓ ELECTORAL 
 
1.- Condicions per ser elector i elegible (article 48 dels Estatuts) 
Són electors i elegibles les persones que siguin socis/es numeraris o de ple dret, que 
compleixin les condicions següents: 
a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat/da. 
b) Tenir una antiguitat mínima de soci/a d’1 any. 
c) No tenir suspesa la condició de soci/a en el moment de la convocatòria o en el 
temps de presentació de les candidatures. 
d) Estar inclòs/a en el Cens Electoral validat per la Junta Electoral el dia 4 de març. 
 
2.- Sorteig per a la designació i constitució de la Junta Electoral i la Mesa Electoral 
El dilluns dia 22 de febrer a les 11h es procedirà, a les instal·lacions del Club a l’Av. 
Abat Marcet, a la realització del sorteig públic per a la designació dels membres que 
conformaran la Junta Electoral i la Mesa Electoral respectivament, les quals es 
constituiran el dimecres dia 24 de febrer. 
 
3.- Exposició del Cens Electoral Provisional i reclamacions 
Entre els dies 25 de febrer i 1 de març, els socis/es podran consultar el cens electoral a 
través de la web del Club o de forma presencial a la recepció del Club a  l’Av. Abat 
Marcet, en l’horari d’obertura de les instal·lacions. Podran efectuar les comprovacions 
que creguin oportunes. En aquest Cens Electoral Provisional, han de ser-hi els socis/es 
que compleixin amb els requisits establerts a l’article 48 dels Estatuts en el moment de 
la convocatòria de les eleccions, segons ja s’ha explicat en el punt 1. 
 
Les reclamacions es faran mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral i presentat a 
la recepció del Club a l’Av. Abat Marcet. Les reclamacions presentades seran resoltes 
per la Junta Electoral el dia 4 de març i posteriorment es procedirà a l’aprovació del 
Cens Electoral Definitiu, el qual no es podrà modificar durant la resta del procés 
electoral. 
 
4.- Fulls de signatura de suport a les precandidatures 
A partir del dia 5 de març, a les 10h, els aspirants a candidats a la presidència del Club 
podran recollir a les oficines del Club (xalet de l’Àrea Olímpica) els fulls de signatures 
de suport a les precandidatures. 
 
5.- Presentació de les candidatures (article 57 dels Estatuts) 
El dia 16 de març, a les 10h, finalitzarà el termini per a la presentació dels fulls de 
signatures de suport de les precandidatures a l’atenció de la Junta Electoral. 
Les candidatures són tancades i es voten en la seva totalitat.  
Han d’estar integrades per un mínim de 7 membres i un màxim de 21, encapçalades 
pel candidat/a a la presidència. 
 
 



 
 
Les candidatures s’han de presentar per escrit a la Junta Electoral i han de contenir les 
dades següents: 
 

a) Relació de noms i cognoms dels candidats/es, amb el nom dels càrrecs a què es 
presenta cadascú. Juntament amb cada nom haurà de figurar la signatura del 
candidat/a, acreditativa de la seva conformitat. Els candidats/es hauran de 
complir les condicions establertes en l’article 48.2 dels Estatuts i recollides en 
l’apartat 1 d’aquest document. 

b) Fotocòpies per les dues cares del document d’identitat (DNI, passaport o carnet 
de conduir) no caducat dels candidats/tes. 

c) Per poder ser proclamades les candidatures per la Junta Electoral, han d’estar 
proposades per un número de signatures de suport superior al 50% dels 
socis/es compromissaris (mínim 383 signatures de suport) que integren 
l’Assemblea i que acompleixin les característiques de l’article 48.2 dels Estatuts. 
Per acreditar aquest suport, cada proposta ha d’anar acompanyada dels fulls de 
signatura acreditatius, tenint en compte el següent: 
c.1) Un mateix soci/a pot donar suport a més d’una candidatura. 
c.2) El soci/a que dona suport ha d’estar inclòs al Cens Electoral Definitiu. 
c.3) Les signatures de suport s’hauran de recollir en el model oficial que editi el 
Club i han de recollir com a mínim les dades següents: 
 c.3.1.) Nom complet del soci/a en lletra llegible i declaració responsable. 
 c.3.2.) El número de soci, el número del DNI, la data i la signatura. 

c.3.3.) Adjuntar la fotocòpia del document d’identitat no caducat 
(DNI, passaport o carnet de conduir). 

 
6.- Proclamació de candidatures (article 58 dels Estatuts) 
Un cop comprovades les candidatures presentades i que els sòcies/es que les proposen 
compleixen les condicions que exigeixen els Estatuts, el dia 18 de març la Junta 
Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures que tindran dret a participar 
en les eleccions i refusarà les que no el tinguin. 
 
7.- Candidatura única 
Si únicament es presenta o queda validada una única candidatura, la Junta Electoral 
proclamarà l’ elecció dels seus membres i donarà per finalitzat el procés electoral. 
 
8.- Campanya electoral (article 59 dels Estatuts) 
Si resulten proclamades diverses candidatures, el dia 19 de març s’iniciarà la campanya 
electoral que finalitzarà el dia 29 de març. Els candidats podran fer actes d’informació, 
promoció o propaganda i, durant aquest temps, figuraran al web de l’entitat i estaran 
exposats en llocs visibles del Club sense interferir en el funcionament d’aquest. 



 
 
9.- Jornada de Reflexió 
El dia anterior a la jornada de votació (30 de març) queda reservat per a la reflexió i 
valoració de les propostes que hagin presentat les diferents candidatures. En aquesta 
Jornada de Reflexió, queden prohibides totes les activitats públiques de les 
candidatures i no podran realitzar actuacions pròpies de la campanya electoral. 
 
10.- Votacions, escrutini i proclamació (articles 60 i 61 dels Estatuts) 
L’acte de votacions serà el dimecres dia 31 de març entre les 10 i les 19h a les 
instal·lacions del Club a l’Av. Abat Marcet. L’acte serà presidit i controlat per la Mesa 
Electoral, que serà qui farà el recompte un cop finalitzada la jornada, aixecarà acta i 
proclamarà la candidatura guanyadora.  
Els electors, en el moment de la votació, han d’acreditar la seva personalitat amb la 
presentació del document d’identitat no caducat (DNI, passaport o carnet de conduir)  
i lliuraran al responsable de cada mesa el sobre amb el contingut de la papereta. 
 
11.- Presa de possessió (article 63 dels Estatuts) 
La presidència i Junta Directiva escollida prendrà possessió el dia 6 d’abril i el seu 
mandat expirarà, com a màxim, el dia 30 de març de 2027. 
 
 
 
 
Terrassa, 18 de febrer de 2021 


