
REGLAMENT ELECTORAL DEL CLUB DEPORTIU ESPANYOL SENTIMENT PERICO  

(SECCIONS DEPORTIVES ESPANYOL) 

 

El procés electoral per a l´elecció dels membres de la Junta Directiva és el següent: 

 

Article 1. 

a) L’elecció de la Junta Directiva es farà mitjançant sufragi lliure, directe, igual, secret i 

presencial entre els socis amb dret de vot. 

b) El procés electoral s’inicia amb la convocatoria d’eleccions amb un mínim de un mes 

d’antelació del dia de la votació. Inclourà el dia, lloc i hores on es podrá fer la votació. 

c) El procés electoral es basa en el sistema de candidatures tancades. 

Article 2. El nombre mínim de membres de cada candidatura haurà de ser de set, d´acord amb 

l´article 12.2 d´aquests Estatuts.i 

Article 3. Qualsevol soci/a podrá formar part d´una candidatura sempre que reuneixi els requisits 

següents: 

a) Ser major d´edat a la data de celebració de l´Assemblea en la que s´esculli la nova Junta 

Directiva. 

b) Estar al corrent del pagament de la quota d´associat. 

c) Figurar en el llibre registre de socis, amb una antiguitat mínima de sis mesos. 

d) El punt c no será d’aplicació a la primera elecció. 

Article 4. El lloc de presentació de les candidatures haurà de ser a la seu social del club, per correu 

certificat, burofax o correu electrònic. La candidatura ha d´incloure els noms, cognoms, número de 

Document Nacional d´Identitat i signatura de cada un dels membres integrants de la candidatura, 

aixi com l´adreça per remetre les corresponents comunicacions. 

Article 5.    

a) La convocatoria de l’eleccions ha de publicar-se al web i enviat per correu electrònic 

adreçat als socis/es amb una antel·lació de 40 dies naturals al dia de la votació. 

b) El termini per presentar les candidatures comença un mes abans de la celebració de la 

votació i finalitza en el termini de 15 dies naturals. 

 

Article 6. Un cop finalitzat el termini per presentar candidatures, es comprovarà que aquestes 

reuneixen els requisits indicats en l’article 3, i en un termini de dos dies es proclamaran les 

candidatures admeses o els motius d´inadmissió, mitjançant correu certificat, burofax, o correu 

electrònic, remès a l´adreça indicada per a notificacions, i publicació a la página web del club.  

Article 7. Les candidatures no admeses disposen d´un termini de dos dies per presentar les 

al.legacions pertinents, les qual han de ser resoltes en un termini de dos dies. Les comunicacions 



es faran mitjançant correu certificat, burofax o correu electrònic, a l´adreça indicada per a 

notificacions. 

Article 8. Un cop transcorregut el període esmentat a l´article 7, s´enviarà una nota de premsa als 

mitjans de comunicació, indicant les candidatures que es presentaran a la Junta Directiva del 

club,publicant-se també a la página web del club. 

                                                           
i
 Actualment els estatuts marquen un mínim de 3 membres. Quants marquen el nou estatut? 


