
 
 
 
 

 

ELECCIONS 2023 a la JUNTA DIRECTIVA DEL CN RUBÍ 
 

Convocatòria d’eleccions 
19 de gener de 2023 (dijous) 

 
Sorteig junta i mesa electoral 
23 de gener de 2023 (dilluns) 
A les 11h a la Notaria de Rubí 

 
Constitució de la Junta i Mesa electoral(*) 

25 de gener de 2023 (dimecres) 
A les 18h a l’administració del Club. 

 
Exposició del cens de socis electors i elegibles 

Del 26 de gener de 2023 (dijous) al 1 de febrer de 2023 (dimecres) 
A la recepció del Club. 

3 dies per resoldre reclamacions, si s’escauen. 
 

Aprovació del cens electoral 
2 de febrer de 2023 (dijous) 

A les 19h a l’administració del Club. 
 

Dimissió i cessament dels membres de la Junta Directiva 
2 de febrer de 2023 (dijous) 

 
Presentació de candidatures 

Del 3 de febrer (divendres) al 11 de febrer (dissabte) de 2023 
A l’administració del Club 

 
Proclamació de candidatures 
13 de febrer de 2023 (dilluns) 

A les 19h a l’administració del Club. 
 

Reclamacions de les candidatures proclamades.(**) 
Del 14 (dimarts) al 16 (dijous) de febrer de 2023 

A l’administració del Club. 
 

Propaganda electoral 
Del 14 de febrer (dimarts) al 21 de febrer (dimarts) de 2023 

 
Eleccions (VOTACIONS) 

22 de febrer de 2023 (dimecres) de les 16h a les 20h 
A la sala de Spinning del Club. 

 
Presa de possessió 

Entre el 23 (dijous) de febrer i el 25 (dissabte) de febrer de 2023 
A l’administració del Club. 

 
(*)Els socis i sòcies del Club tenen l’obligació de complir els Estatuts, Reglaments o acords dels òrgans de govern de l’entitat, per 
tant hauran de respectar i complir el resultat del sorteig que els nomeni com a membre de Junta o Mesa Electoral, sempre que no 
hi hagi causa de força major. En aquest cas, l’obligació passaria al primer dels suplents que hagin sortit igualment al sorteig. 
Si cap dels membres elegits o suplents per formar part de la Junta Electoral o Mesa Electoral no presten disponibilitat, la Junta 
Directiva es reserva el dret de nomenar tres membres entre els socis i sòcies més antigues i que compleixin els requisits adients per 
formar part d’aquests òrgans, ja que sense ells seria impossible continuar el procés electoral. 
(**) En cas de que només hi hagi una candidatura proclamada no es procedirà a l’acte de votacions, essent aquesta candidatura la 
guanyadora de les eleccions. 

 


