NORMATIVA

ELECCIONS
DEL CLUB
9 DE SETEMBRE 2020

Eleccions 2020 l Normativa
Normes a tenir en compte el dia de les votacions:
NOTA IMPORTANT. La majoria dels aspectes organitzatius i funcionals d'aquest acte de
votacions han estat decidits en aplicació de la normativa sobre la situació de pandèmia que vivim,
respectant sempre les mesures de seguretat i d'higiene que ens són aplicables, entre elles la
RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de
Catalunya.
Per tal que es compleixin aquestes normes, s'ha nomenat un coordinador COVID Eleccions 2020
a una persona d'entre el nostre personal de Club, perquè durant la durada de les votacions
verifiqui el seu compliment i assessori els socis en el compliment d'aquestes normatives. Aquesta
persona estarà degudament acreditada i les seves decisions comptaran amb l'aval del Club de
manera que podran ser executades de manera immediata, sense perjudici de les competències
de la Junta Electoral.
Per poder exercir el dret a vot, els socis hauran de fer-ho de manera presencial i sense la
possibilitat de delegar el vot, tal com recull l'article 11 dels Estatuts del Club Natació Sant Andreu:
Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, presencial, directe,
igual i secret entre els socis de l'entitat amb dret a vot. De la mateixa manera, per poder votar, el
soci haurà de figurar inscrit en el llistat de cens de socis amb dret a vot que en el seu moment va
ser aprovar per la Junta Electoral.
1. S'obrirà la zona de votacions a les 11h del matí i es tancarà a les 21 hores del mateix dia.
2. Les votacions es duran a terme en 2 sales especialment preparades per a aquest acte.
3. Aquestes sales seran: 1, “ SALA INFANTIL ( SALA 1)” i “ SALA SOCIAL (SALA 2)”
4. Prèviament a l'inici de la sessió de votacions, es constituiran les meses electorals. Existiran 4
meses electorals, dues en cadascuna de les sales de votació. La distribució dels votants en cada
taula i en cada sala serà per ordre alfabètic.
MESA 1, SALA 1. Cognoms de l’ A a la D ambdós inclosos
MESA 2, SALA 1. Cognoms de l‘ E a la L ambdós inclosos
MESA 3, SALA 2. Cognoms de la M a la P ambdós inclosos
MESA 4, SALA 2. Cognoms de la Q a la Z ambdós inclosos
A cada mesa electoral, estaran les següents persones:
• Un membre de l’staff del club que actuarà de president de la mesa durant les votacions.
• Un altre membre de l’staff del club que actuarà de secretari.
• Hi haurà un lloc lliure per a un possible interventor, acreditat per la Junta Electoral,
de cada candidatura.
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5. El secretari de la mesa electoral, rebrà al votant, li demanarà el DNI o el PERMÍS DE
CONDUCCIÓ o el PASSAPORT, vigents i originals, i comprovarà que està inclòs en el llistat del
cens que correspon al seu cognom.
6. Una vegada comprovat, el votant lliurarà la papereta de vot al president de la mesa que serà la
persona encarregada d'introduir el vot a l'urna. Una vegada introduït el sobre pel President de la
mesa, el secretari de la mesa marcarà en el llistat de votants pertanyents a aquesta taula conforme
ha votat i retornarà al soci el document d'identificació lliurat prèviament.
7. A les sales de votacions només podran estar presents els votants i les persones amb la deguda
acreditació, que ha d'estar visible. En cap moment poden haver més de 10 persones físiques a
cada sala (RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el
territori de Catalunya).
8. Les persones i els votants que siguin a les sales, hauran de portar obligatòriament la mascareta
i respectar les distàncies de seguretat de 1,5 metres mínim. (RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28
d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.).
9. El soci o la sòcia que no porti la mascareta posada no podrà votar.
Event

10. Les candidatures podran sol·licitar a la Junta Electoral de manera escrita a partir del dia 4 de
setembre que se'ls acreditin Interventors en un número màxim de 4 titulars, que podran estar
presents en les votacions, un per cada sala.
11. Així mateix i en les mateixes dates, les candidatures podran sol·licitar a la Junta Electoral
l'acreditació d'un APODERAT perquè pugui ser present en l'acte de l'escrutini.
12. L'acreditació d’Interventor/Apoderat es farà directament per l'administració del Club i haurà de
ser nominativa, no podent-se intercanviar amb altres persones. Si una persona fos identificada
utilitzant una acreditació d'una altra persona, totes dues persones seran desautoritzades per al
càrrec d'interventor de manera immediata per la Junta Electoral.
13. Hi haurà una entrada i sortida independents. En les respectives sales no es podran superar les
10 persones com a màxim, d'acord amb la normativa vigent (RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28
d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya).
14. Si aquesta normativa canviés, la Junta Electoral podrà decidir el que millor convingui al procés
electoral, comunicant-ho a les dues candidatures de manera immediata.
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15. Els socis, en número no superior a 4, podran anar entrant i sortint de les sales. En cap cas
podran quedar-se si ja haguessin emès el vot. S'ha de respectar el límit de persones abans indicat
per la Resolució SLT/2101/2020.
16. La Junta Electoral vetllarà perquè les paperetes i els sobres de totes dues candidatures
estiguin sempre a l'accés dels socis i en quantitats similars.
17. A cada sala de votacions s'habilitarà una taula per a les paperetes i els sobres i una zona
reservada perquè cada soci pugui exercir el seu dret al vot de manera secreta.
18. La identitat dels socis únicament es podrà acreditar mitjançant el DNI vigent. En absència
d'aquest document, serà vàlid també el permís de conduir sempre que tingui foto i estigui vigent.
Finalment, i a falta dels dos anteriors documents, es podrà identificar un soci si presenta el
passaport que contingui foto i estigui vigent. Tots aquests documents en original.
19. Si un soci desitja fer constar en l'acta, que s'aixecarà en cada mesa electoral, qualsevol
incidència o reclamació, ho podrà fer en aquest mateix moment. El secretari de la mesa electoral
deixarà constància d'aquesta intervenció del soci en l'espai que a aquest efecte s'habilitarà a l'acta
de la mesa electoral. El soci haurà de signar la seva manifestació.
20. Les actes de cada mesa electoral, seran signades pels seus membres i pels interventors si han
estat nomenats.
21. Durant la jornada de votacions no es durà a terme cap acte publicitari electoral, ni propaganda
de cap tipus (entrega de fulletons o qualsevol tipus o qualsevol tipus de material promocional)
podent ser expulsat de la zona per la Junta Electoral aquella persona que no respecti aquesta
qüestió.
22. A les 21h finalitzarà la votació presencial. Totes les persones que en aquell moment es trobin a
la cua esperant el seu torn per votar tindran dret a vot. Una vegada finalitzada la votació, es
procedirà l'escrutini.
23. L'escrutini serà dut a terme per la Junta Electoral, assistida pel personal administratiu
necessari i l'assessor legal si estigués, qui tindrà com a missió exclusiva assessorar-los des del
punt de vista legal si el necessitessin.
24. Es procedirà de la següent forma: la Junta Electoral obrirà i escrutarà cada urna de forma
individual obrint una urna després d'una altra de manera correlativa, començant per la taula núm.
1 i partint de la lletra “A”.
25. El secretari de la mesa comprovarà que existeixin tants sobres com persones hagin votat.
En cas contrari, ho anotarà a l'acta.
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26. Una vegada comprovats el numero de sobres existents a les urnes, el secretari ajudat pel
personal administratiu seleccionat, procedirà a obrir els sobres i lliurar les paperetes al president
qui en veu alta dirà el nom de la candidatura que apareix en la papereta i després els ordenarà
conforme vagin sortint en dos grups pertanyents a cadascuna de les dues candidatures.
27. Finalitzant els vots de cada urna, s'emplenarà l'acta amb els resultats individuals d'aquesta
urna, d'acord amb el següent criteri: vots totals, vots a favor de cada candidat, vots nuls i vots en
blanc.
28. Els vots nuls seran aquells vots que continguin anotacions en bolígraf/llapis a la papereta,
siguin petites o grans, qualsevol altra anotació o ratllada o estiguin trencats o tallades.
29. També es consideraran nuls aquells sobres que continguin dues paperetes o més de
candidatures diferents. Si el sobre conté una papereta o mes d'una, però totes són del mateix
candidat, serà considerat com a vot vàlid.
30. Així mateix, seran considerats vots nuls aquells sobres que continguin o no paperetes però en
el sobre constin anotacions de qualsevol tipus, ratllades, dibuixos o qualsevol anotació; encara
que les paperetes siguin correctes.
31. Seran considerats vots en blanc, aquells sobres que no continguin cap papereta o que
continguin una papereta en blanc sense anotacions o ratllades o la papereta de vot en blanc
proporcionada pel Club.
32. En el recompte de vots podran ser presents a la sala 10 persones per imperatiu de la Resolució
SLT/2101/2020, en concret les següents:
• 2 membres de la Junta Electoral
• 2 persones de l’staff del club
• El candidat de cada candidatura
• 1 Apoderat per cada candidatura
• El Gerent del CNSA
• L'assessor legal del CNSA
33. Només es conservaran aquells documents que siguin objecte de reclamació.
34. Una vegada acabat el recompte de les 4 urnes, el President de la Junta Electoral proclamarà
els resultats i a la seva vegada es publicaran en la forma corresponent.
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ANNEX AMB LES NORMES MÉS ESSENCIALS FIXADES PER LA COVID-19:
Durant el desenvolupament dels actes electorals s'evitarà:
A. El contacte personal mantenint en tot moment la distància de seguretat establerta.
B. S'organitzaran les entrades i sortides per a evitar agrupacions de persones en els accessos i
voltants dels locals electorals. De formar-se cues, es prioritzarà a les persones electores
vulnerables, persones majors de 65 anys o dones embarassades, per a garantir que passin el
menor temps possible a les taules de votació, per exemple, permetent-los formar cues separades
o proporcionant l'acomodació precisa.
C. És recomanable que a les sales on es situïn les taules de votació no s'acumuli l'electorat a
l'espera de votar i que les persones electores únicament estiguin en el local electoral el temps
imprescindible per votar.
D. Les persones electores portaran i utilitzaran mascaretes de protecció i seguiran les instruccions
vigents sobre aquest tema el dia de la votació. La persona electora podrà retirar momentàniament
la seva mascareta del rostre perquè la mesa electoral pugui reconèixer la seva identitat, mantenint
la distància de seguretat en tot moment.
E. Per motius d'higiene, es recomana no tancar el sobre amb la llengua.
F. Correspondrà al coordinador COVID del club complir i fer complir aquestes normes i aquelles
altres sobre aquesta matèria segons Resolució SLT/2101/2020.
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