A Barcelona, el 06 de juliol de 2020.
En Albert Marrugat i de la Iglesia, amb DNI 36.928.543-L, com a Secretari del Club
Natació Sant Andreu
CERTIFICO
Que en la reunió de la Junta Directiva de l’entitat, que ha tingut lloc el dia 06 de juliol de
2020, es van prendre per unanimitat els següents acords:
Convocar eleccions a Junta directiva del Club Natació Sant Andreu en els següents termes:
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CLUB NATACIO SANT ANDREU
1r. Dia 6 de juliol de 2020: Acord de convocatòria d’eleccions de membres de la Junta
Directiva del Club Natació Sant Andreu.
Aquest acord es fa públic com a mínim, mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió
a la localitat del domicili del club, així com en tots els seus taulers d’anuncis. Així
mateix, es notificarà a la Federació Catalana de Natació.
2n. Dia 13 de juliol de 2020: Designació de la Junta Electoral mitjançant sorteig
públic entre tots els socis que reuneixin les condicions de l’article 7è, punt 2, dels
Estatuts Socials, és a dir, ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci en
el moment de la convocatòria i pertànyer al club amb un mínim d’un any d’antelació
amb caràcter de soci numerari o esportista.
El sorteig se celebrarà públicament a les instal·lacions de la rambla de Fabra i Puig,
47, a les 11’00 hores.
La Junta Electoral quedarà formada per quatre membres titulars i s’elegiran quatre
suplents; aquests càrrecs són de caràcter obligatori.
3r. Dia 15 de juliol de 2020: Presa de possessió dels seus càrrecs per part dels
membres de la Junta Electoral i elecció del seu President. Correspon a la Junta
Electoral, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i
en general conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis i candidats
durant el procés electoral, i publicar i comunicar els resultats. Les reclamacions que
es formulin davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de tres dies
després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La Junta Electoral té també
com a funcions la presidència i el control de les votacions, l’escrutini, el recompte dels
resultats i la seva publicació.
4rt. Del Dia 16 al Dia 20 de juliol de 2020 Exposició del cens electoral que serà
públic per als socis que tinguin dret a ser electors, al domicili del club, rambla de
Fabra i Puig, 47, durant tot l’horari de oficines. Les reclamacions dels socis en

relació al cens, s’han de fer per escrit, adreçades a la Junta Electoral, dins del període
d’exposició de les llistes.
5è. Dia 21 de juliol de 2020: Aprovació del cens electoral.
6è. Del dia 22 al 30 de juliol de 2020: Termini de presentació de candidatures, per
escrit, a les oficines del club, rambla de Fabra i Puig, 47, adreçades a la Junta
Electoral. Hauran de presentar-se candidatures completes, amb els nom i cognoms
dels socis candidats acompanyades del càrrec al qual es presenti cadascú i segons la
composició que es fixa a l’article 9è.2, dels Estatuts Socials, és a dir, amb designació
d’un President, tres Vicepresidents, Secretari, Tresorer, Comptador i un nombre de
vocals no inferior a tres ni superior a nou. Les candidatures han d’anar signades pels
candidats i acompanyades d’una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat.
Les candidatures hauran de venir avalades indistintament, per la signatura de 25 socis
d’honor, de mèrit o protectors, o per la signatura de 100 socis numeraris o esportistes
que reuneixin les condicions de l’article 7è, punt 2, dels Estatuts Socials. Tots ells han
de quedar suficientment identificats per escrit en llistes o butlletes amb signatura, i
només podran donar suport a una candidatura.
Són elegibles per als càrrecs de la Junta directiva els socis que reuneixin les condicions
assenyalades a l’article 7, punt 2, en el moment de la convocatòria, és a dir, ser major
de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria i
pertànyer al club amb un mínim d’un any d’antelació amb caràcter de soci numerari o
esportista.
7è. 31 de juliol de 2020: A les 20 hores, publicació de les candidatures presentades. Si
només es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta Electoral ha de
procedir directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la
Junta Directiva del club.
8è. Dia 9 de setembre de 2020: Elecció de candidatures. Tindrà lloc a Barcelona, a les
instal·lacions del Club Natació Sant Andreu de la rambla de Fabra i Puig, 47, quedant
obert el Col·legi Electoral des de les 11.00 hores fins a les 21.00 hores
ininterrompudament, per exercir el dret a votar.
Són electors tots els socis numeraris, és a dir tots els socis majors d’edat que satisfacin
la quota social establerta.
Els electors hauran d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la
personalitat.
I per que consti, als efectes oportuns, lliuro la present certificació amb el vist i plau del Sr.
President.
Vist i plau
El President
Angel Bernet i Ribó

El Secretari
Albert Marrugat i de la Iglesia

