
  

    

 Barcelona, 25 de febrer de 2022  

 

Benvolguts socis/sòcies del Club Natació Montjuïc,  

 

Com a continuació de la carta enviada el passat 3 de febrer del 2022, posteriorment a la dimissió del President D. 
Jaume Roca, la junta directiva proposa d’acord amb els Estatuts del Club, la convocatòria d’eleccions a la Presidència 
i Junta Directiva del Club Natació Montjuïc.  

 

 

Adjuntem procediment i calendari del procés electoral.  

 

 

 

Rebeu tots la més cordial salutació.  

 

 

 

Sr. Francisco Domínguez López – soci 112  
President Club Natació Montjuïc  
 

 

       

 

 

 

          

 
 



  

                 Barcelona, a 25 de febrer de 2022  

PROCEDIMENT I CALENDARI DEL PROCES ELECTORAL  

1. El nombre de llocs a cobrir son: per President i Junta Directiva, amb un mínim de 5 i un màxim de 21 càrrecs.  
2. Els càrrecs que es tenen que proveir son: com a mínim i tenint que figurar el noms, el de President, 

Vicepresident, Secretari, Tresorer i 1 vocal.  
3. Són electors i possibles candidats els socis numeraris que reuneixin les condicions següents: ser majors 

d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de 
les candidatures.  

4. El proper dia 25de febrer, a la Sala de Trofeus del Club i a les 10:30 hores,  es farà el sorteig  públic per la 
designació dels components de la Junta Electoral entre els socis electors que si ofereixin. S’hauran d’escollir 
3 titulars i 3 suplents i cap d’ells podrà formar part de cap candidatura.  Entre els tres titulars s'haurà 
d'escollir un  President i serà Secretari el que ho és de l'actual Junta Directiva amb veu però  sense vot.  

5. Des del dia 26 de febrer i fins al 4 de març estarà exposat als taulers d’anuncis del Club el cens electoral . El 
dia 5 de març la Junta Electoral aprovarà o desestimarà  les reclamacions presentades fins a les 10 h. 
d’aquest dia.  
 A partir del 5 de març, els candidats podran recollir les signatures necessàries per  avalar la seva candidatura 
amb les butlletes i el segell del Club que hauran de recollir a la Junta Electoral  

6. El nombre mínim de signatures que hauran d’avalar cada candidatura serà, segons els nostres estatuts, de 
199 i que és el 20% dels socis numeraris existents en el moment del cens (991). No seran vàlids els avals que 
ho facin a més d’una candidatura.  

7. El dia 21 de març serà el darrer dia per poder presentar els avals que recolzin cada candidatura. El dia 22 de 
març seran proclamades les candidatures vàlides i en cas d’haver-hi una única vàlida, aquesta serà 
proclamada com a guanyadora.  
El dia 23 de març s’enviarà a cada candidat l’acta de proclamació de la seva candidatura.  

8. Cas d’haver-hi més d’una, s’obrirà un període de propaganda de les candidatures amb un termini mínim de 7 
dies hàbils segons decret de l’esport i de 20 dies segons els nostres estatuts. Les eleccions serien el 18 
d'abril, podent votar des de les 9:00 hores fins les 21:00 hores. Per més informació, al dors d’aquesta carta, 
disposareu del calendari electoral.  

9. La forma d’acreditació per poder votar serà el D.N.I.  

Aquesta Junta  vol agrair a tots els socis la confiança i el suport que ens han demostrat en el transcurs d’aquets anys i 
voldria demanar als presumptes candidats, pel bé de la nostra Entitat, una campanya esportiva i sobretot remarcant 
els projectes de futur.  

Donant-vos les gràcies anticipades, rebeu una cordial salutació.  

 

 
 
 
 
Francisco Dominguez López 
President  Club Natació Montjuïc  
 



ELECCIONS CALENDARI 2022 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 

 

  

 

PRESSA 
POSSESSIÓ     

JUNTA 
ELECTORAL 

SORTEIG 
JUNTA 

ELECTORAL            
NOTARI 

PERÍODE EXPOSICIÓ 
CENS ELECTORAL   

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

28-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar 

    

 

  

FINAL PERÍODE 
EXPOSICIÓ 

CENS 
ELECTORAL 

APROVACIÓ LLISTA 
DEFINITIVA CENS 

ELECTORAL / RECOLLIDA 
BUTLLETES PER 

PRESENTACIÓ D'AVALS 

  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 

            

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 

 
  

 
  

 
    

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 

PRESENTACIÓ 
CANDIDATURES 

PROCLAMACIÓ 
CANDIDATURES 

ADMESES/REBUTJADES 

ACTA PROCLAMACIÓ 
CANDIDATURES A 
JUNTA DIRECTIVA i 

PERÍODE DE 
PROPAGANDA 

  

    

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr 

 
        

 
  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 

             

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 

  
 

          

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

17-abr 18-abr         17-abr 

  
ELECCIONS/VOTACIONS 

          
 


