
A l’empara del que disposa l’article 14è dels Estatuts del Club, la Junta Directiva ha acordat convocar eleccions a la Junta Directiva de l´entitat  Barcelona Atletisme, les votacions se celebraran el dia dissabte 3 de març de  

2018. 

De conformitat amb els articles 11è a 31è dels Estatuts, l’elecció dels membres de la Junta Directiva de Barcelona Atletisme s’ajustarà a les normes següents: 

1r.- Són condicions per ser elector/a:  

a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat o incapacitada.  

b) No tenir suspesa la condició de soci o sòcia.  

c) Estar inclòs o inclosa al cens electoral vigent. 

2n.- Són condicions per ser elegible:  

a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat o incapacitada.  

b)  No tenir suspesa la condició de soci o sòcia.  

c) Estar inclòs o inclosa al cens electoral vigent. 

3r.- El dijous  dia  25 de gener de  2018 a les 19.00 hores, es procedirà a la Sala d´Actes de Complex Esportiu de La Mar Bella, Av.Litoral, 86, Barcelona,  al sorteig públic per designar els components de la Junta Electoral i de la Mesa 
Electoral, que es constituiran el divendres dia 26 de gener de 2018  a les 14.00 hores.  

4t.- Des del dilluns dia  29 de gener  de 2018 fins al divendres dia 2 de febrer de 2018, els socis i sòcies podran consultar el cens electoral a la pàgina web del club, www.bcnatletisme.cat. Les reclamacions per omissions o inclusions 
indegudes o rectificació d’errades s’hauran de demanar per mitjà d’un escrit, el qual s’haurà de presentar a l’ adreça  de  correu electrònic:  bcnatletisme@gmail.com i s’haurà d’adreçar a la Junta Electoral, abans de les 21.00 hores del 

divendres dia 2 de febrer de 2018.  

La Junta Electoral resoldrà les reclamacions que es presentin dins els tres dies següents, i el dimarts  dia 6 de febrer  de  2018  s’aprovarà el cens electoral definitiu, el qual no podrà ser objecte de cap modificació durant la resta del procés 
electoral.  

5è.- Les candidatures, que seran tancades i es votaran en bloc, s’hauran de presentar davant la Junta Electoral des del di jous dia 8 de febrer de  2014 fins les 21.00 hores del dimarts dia 13 de febrer de 2018.  

Les candidatures hauran d’estar integrades per un nombre de candidats no inferior a cinc  ni superior a vint-i-un, encapçalats pel candidat a president o a presidenta. Les candidatures s’hauran de presentar per escrit i per duplicat, i hauran 
de contenir les dades següents:  

- Relació dels noms i els cognoms dels candidats i, juntament a cada nom, la signatura del candidat o candidata, acreditativa de la seva conformitat. En els candidats i candidates hi ha de concórrer les condicions que 

estableix l’article 12è dels Estatuts del Club.  

- Fotocòpies dels carnets de soci /a dels candidats i dels documents d’identitat, per les dues cares.  

6è.- La Junta Electoral comprovarà que en els membres de cada candidatura i en els signants de les butlletes de suport hi concorren les condicions que exigeixen els Estatuts, i que cada candidatura ha presentat el nombre mínim de 
butlletes de suport vàlides i el compromís de prestar l’aval esmentat. 

 El dijous dia 15 de febrer de 2018, la Junta Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures que tindran dret a participar a les eleccions.  

7è.- Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, la Junta Electoral proclamarà elegits els seus membres i donarà per finalitzat el procés electoral.  

8è.- Si resulten proclamades diverses candidatures, s’iniciarà la campanya electoral, que durarà des de les 00.00 del divendres dia 16 de febrer de 2018 fins a les 24.00 hores del dijous dia 1 de març de 2018.  

Durant la campanya electoral, els candidats i candidates podran fer actes d’informació, promoció o propaganda.  

La Junta Electoral vetllarà perquè en les seves manifestacions i actuacions tots els candidats i candidates mantinguin el respecte que mereixen els oponents i per mantenir el principi d’igualtat d’oportunitats en relació amb les instal•lacions o 
els serveis del Club.  

9è.- El divendres dia 2 de març de 2018 constituirà la jornada de reflexió. Es prohibiran des de les 00.00 hores d’aquest dia totes les activitats públiques de les candidatures i no es podran realitzar, ni directament ni indirectament, actuacions 

pròpies de la campanya electoral, com enganxar cartells, publicar o emetre propaganda a través dels mitjans de comunicació, o fer declaracions o intervius.  

10è.- El dissabte dia 3 de març de 2018 se celebrarà l’acte de la votació, mitjançant Assamblea General Extraordinaria, que tindrà lloc  a les 11:30 hores en primera convocatòria,  i a les 12:00 hores en segona convocatòria, a la Sala 
d´Actes Complex Esportiu de La Mar Bella, Av.Litoral, 86, Barcelona, amb el següent ordre del día: 

• Eleccions dels membres de la Junta Directiva. 

• Precs i preguntes. 

La votació serà secreta, i s´efectuarà mitjançant el dipòsit de la papereta del candidat votat a l´urna corresponent. .  

Per exercir el dret a vot, els socis i sòcies hauran de figurar inscrits al cens electoral definitiu i acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document d’identitat o equivalent en el supòsit de persones estrangeres, passaport o permís de 
conduir.  

La Junta Electoral presidirà i controlarà l’acte de les eleccions.  

11è.- Un cop finalitzada  la votació, la Junta Electoral disposarà l’inici de l’escrutini i proclamarà la candidatura guanyadora.  

 

 

En Barcelona, a 19 de gener de 2018. 

Fdo. FRANCISCO PIÑERA PENALVA. 


