
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS  
A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ RUBÍ 

Rubí, a 19 de gener de 2023 

Benvolgut Soci / Sòcia, 

D’acord amb l’article 36 dels Estatuts, la Junta Directiva del CLUB NATACIO RUBÍ té el plaer de comunicar-vos la 
convocatòria d’eleccions a President i membres de Junta Directiva per l’ acabament natural del mandat, tenint en 
compte les següents consideracions: 

Primer.- En la passada reunió de Junta Directiva celebrada el 18 de gener de 2023 es va prendre l’acord de convocar 
eleccions a President i membres de Junta Directiva del Club Natació Rubí. El procés electoral s’iniciarà el dia 19 de 
gener de 2023 i finalitzarà el dia 22 de febrer del 2023 amb la celebració de l’acte de votacions. 

Segon.- Són electors i elegibles els socis numeraris i d’honor amb les condicions següents: ser major d’edat, tenir 
mínim un any d’antiguitat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria. Els socis protectors 
i socis que tinguin una relació laboral amb el Club actual o l’hagin tingut en els últims 2 anys no podran ser elegibles 
per als càrrecs de Junta Directiva, però sí podran votar. Per ser elegibles a més, no han d’haver estat sancionats 
disciplinàriament per infracció greu o molt greu dins dels cinc anys anteriors a la convocatòria de les eleccions i els 
que siguin membres de la Junta directiva han de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans d’iniciar-se la fase 
de presentació de candidatures. 

Tercer.- El termini per a la presentació de candidatures serà entre el 3 de febrer de 2023 i el 11 de febrer de 2023. 
Les candidatures han d’incloure, com a mínim, un nombre de candidats no inferior a 3 persones. Les candidatures 
han d’incloure el nom i cognoms dels candidats, encapçalades pel candidat a President, la signatura i la fotocòpia del 
DNI de tots els membres. 

Quart.- Els terminis d’ exposició del cens electoral, els terminis per les reclamacions, etc queden reflectits al calendari 
electoral que us adjuntem i que romandrà publicat al vestíbul del Club, a www.cnrubi.cat i a disposició de qualsevol 
soci/a a partir del dia 19 de gener del 2023. 

Cinquè.- L’acte de les votacions tindrà lloc a la Piscina Municipal de Can Rosés el dia 22 de febrer de 2022 de 16.00h 
a 20.00h. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d’anar identificats amb el seu DNI. El vot no es pot 
delegar. No es pot votar per correu ja que no està recollit als Estatuts del Club. 

Aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos molt cordialment. 

Atentament,  

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 


