
 

 

                                                    
 
 

ELECCIONS A PRESIDENT/A I JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB 
 

La Junta Directiva del Club Tennis Sabadell, d’acord amb el que preveu l’article 59è dels Estatuts 

Socials informa als socis de la propera convocatòria d’eleccions a President o Presidenta i Junta 

Directiva del Club Tennis Sabadell que es durà a terme el 23 de febrer atenent al següent calendari que 

posem en coneixement de tots els socis i sòcies als efectes oportuns. 

 

23 de febrer: elecció de la Junta Electoral per sorteig públic (tres titulars i tres suplents) que es realitzarà 

a la sala 2 del Club, a les 20:45 hores en el transcurs de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària 

de socis (de la que, properament, rebreu l’oportuna informació). 

 

25 de febrer: una vegada els membres de la Junta Electoral prenguin possessió del seu càrrec, es 

procedirà a l’exposició pública durant cinc dies naturals (del 25 de febrer a l’1 de març) dels cens 

electoral que les persones sòcies podran consultar en horari laborable. El Club oferirà gratuïtament a les 

candidatures interessades el model oficial per obtenir les butlletes de suport necessàries. 

 

4 de març: aprovació del cens definitiu una vegada la Junta Electoral hagi resolt les possibles 

reclamacions presentades. 

 

5 al 16 de març: període de presentació de candidatures adreçades a la Junta Electoral. Les candidatures 

hauran d’obtenir el suport, com a mínim, del deu per cent dels socis i sòcies amb dret a vot. No es podrà 

avalar més d’una candidatura. En cas de duplicitat de firmes, es tindran per no vàlides. 

 

18 de març: proclamació provisional de les candidatures per part de la Junta Electoral i obertura del 

període per presentar impugnacions a l’admissió o no admissió de candidatures o d’algun candidat o 

candidata que la integren. 

 

24 de març: comunicació de les resolucions de la Junta Electoral sobre els recursos presentats i 

proclamació definitiva de les candidatures. 

 

25 de març al 6 d’abril: període per la campanya electoral. 

 

7 d’abril: acte de votació que es realitzarà a les dependències del Club de les 7 del matí a les 10 del 

vespre. En el moment del votació, els socis i sòcies hauran d’acreditar la seva persona mitjançant DNI 

(o equivalent en el cas de persones estrangeres), permís de conduir o passaport. 

 

Les condicions per ser elector/a són ser soci major d’edat amb un mínim de 3 mesos d’antiguitat en el 

moment de la convocatòria de les eleccions, no tenir el drets suspesos i estar inclòs en el cens electoral.  

 

Sabadell,  29 de gener de 2022 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


