
 
 

RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA CLUB ATLÈTIC CATALÀ, F. S. 
 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
 
 
El Club Atlètic Català F. S. de Vilassar de Dalt, d’acord amb l’establert als 
articles 11 i següents dels vigents Estatuts de l’entitat, un cop esgotat (i 
prorrogat a causa de la pandèmia sanitària motivada pel COVID) el 
període de mandat de l'actual Junta Directiva, convoca per al proper 29 
de desembre de 2020, ELECCIONS per proveir els càrrecs següents: 
 
President/a 
Tresorer/a 
Secretari/a 
Vocal/s  
 
Tots els càrrecs s’elegiran per a un període de 4 anys i són de renovació 
preceptiva, per expiració de llurs terminis de mandat. 
 
La mesa electoral quedarà constituïda a les 18 hores a la Secretaria del 
Club (Pavelló de Can Banús, C/ Sants Màrtirs s/n, Vilassar de Dalt) i el 
vot es podrà dipositar fins a les 20 hores, moment en el qual es tancarà 
la mesa. Tot seguit s’iniciarà l’escrutini. 
 
Nota: A causa de l’actual situació de pandèmia sanitària, l’accés a la mesa 
electoral per exercir el dret a vot es realitzarà de manera controlada i observant 
totes les restriccions i mesures de prevenció vigents, d’acord amb l’establert 
per les autoritats sanitàries. 
 
NORMATIVA ELECTORAL 
 
1. Hi poden participar, com a electors i elegibles, tots els socis i sòcies del Club Atlètic 
Català que, al moment de la present convocatòria no tinguin suspesa la condició de 
soci. 
 
2. Cap soci/sòcia no es pot presentar com a candidat/a a més d’un dels càrrecs 
elegibles en aquesta convocatòria. 
 
3. Els càrrecs s’elegiran mitjançant votació lliure i directa. No és permesa la delegació 
de vot. 
 
4. Les candidatures s’han de lliurar i estar exposades a la Secretaria del Club, com a 
mínim, quinze dies abans de la data prevista per a les eleccions, és a dir, el 14 de 
desembre de 2020 com a data límit. Aquestes candidatures poden ser individuals o 



conjuntes i han de ser necessàriament subscrites pels mateixos candidats, que hauran 
de facilitar el seu nom complert i DNI.    
 
5. El Club ha de disposar del cens de socis/es amb dret a vot, perquè qualsevol soci/a, 
si ho vol, el pugui consultar i/o presentar una reclamació contra les llistes que, en tot 
cas, haurà de formular abans del 14 de desembre de 2020.  
 
6. La Junta Directiva, l’endemà que finalitzi el termini per a la presentació de les 
candidatures, ha de proclamar candidats/es tots/es els que reuneixin els requisits 
exigibles i electes aquells/es que no tinguin oponents per al càrrec al qual es 
presentin. Tot seguit, ho comunicarà als interessats/des i a la resta de socis a través 
del tauler d’anuncis i de la pàgina web del Club. 
 
7. La mesa electoral ha d’estar integrada pel president del Club o pel membre de la 
Junta Directiva que el substitueixi, qui actuarà com a president, auxiliat, com a mínim, 
per 1 membre més de la mateixa Junta sortint, que farà les funcions de vocal i 
secretari. 
 
8. El votant ha d’acreditar la seva personalitat a la mesa, que comprovarà que es troba 
inclòs en el cens de socis del Club, abans de lliurar la papereta amb els noms dels 
candidats als quals vota. 
 
9. A l’hora de finalització prevista (20 hores) s’ha de tancar les portes de la Secretaria 
i, des d’aquell moment, només poden votar els socis que hi romanguin a dins, a més 
dels membres de la mesa, que ho han de fer en última instància. 
 
10. El recompte i els efectes de la votació es regeixen per següents prescripcions:  
 

a) L’escrutini s’ha de fer amb la lectura en veu alta de totes les paperetes. 
b) Es consideraran totalment nuls tots aquells vots que no s’ajustin a l’estricte 
contingut de la votació, o bé que estiguin estripats o ratllats, i parcialment nuls, pel 
que fa al càrrec afectat, aquells vots amb més d’un candidat per a un mateix càrrec, 
així com aquells que continguin noms de persones que no concorrin a l’elecció. 
c) Les paperetes que només s’hagin emplenat parcialment pel que fa al nombre de 
candidats que hi concorrin però que reuneixin tots els requisits de validesa, s’han 
de considerar vàlids respecte a les persones i als càrrecs expressats. 
d) Finalitzat l’escrutini, el secretari ha d’aixecar acta del resultat, que ha de signar 
juntament amb el president de la mesa. Tot seguit s’ha d’anunciar el resultat i 
proclamar electes els candidats que hagin obtingut més nombre de vots per a cada 
càrrec.  
e) En cas d’empat, s’ha de proclamar electe/a aquell/a que porti més temps com a 
soci/a del Club i, en darrera instància, al de més edat. 
f) Els proclamats electes han de prendre possessió del seu càrrec davant del 
president en aquell mateix acte o, en cas d’impossibilitat, en el termini màxim dels 
cinc dies següents. 
g) Els recursos contra el procés electoral o contra el resultat de l’escrutini, s’han 
d’interposar dins dels tres dies següents a la data de les eleccions, han de ser 
admesos a un únic efecte i no poden suspendre la votació ni la proclamació i presa 
de possessió dels càrrecs electes, llevat què, per circumstàncies excepcionals, així 
ho acordi la junta electoral mitjançant resolució expressa i motivada. 
h) La Junta Directiva ha de comunicar a les instàncies esportives i administratives 
competents la nova composició de l’equip directiu del Club, d’acord amb el 
procediment, terminis i requisits legalment establerts. 

 
 Vilassar de Dalt, 28 de novembre de 2020  


