UERAPITENCA
Benvolguts socis i sòcies,
Amb la present la Junta Directiva de la Unió Esportiva Rapitenca
COMUNICA
-

Que el dia 20 de juny de 2021 finalitza el mandat de quatre anys de l’actual Junta Directiva i,
per tant, s’ha d’obrir un nou període per a la renovació de la Junta Directiva, tal i com marquen
els Estatuts de l’entitat (Art. 12.5).

Per aquest motiu,
-

La convocatòria del període electoral per a la renovació de la Junta Directiva, amb el següent
calendari:
o 22 de febrer: Convocatòria i publicació de les eleccions.
o 23 de febrer: Sorteig de la Junta i la Mesa electorals.
o 24 i 25 de febrer: Constitució de la Junta i la Mesa electorals.
o Del 26 de febrer al 4 de març: Exposició del cens i reclamacions.
o 5 de març: Resolució de les reclamacions i aprovació del cens.
o 8 i 9 de març: Presentació de candidatures.
o 10 de març: Proclamació de candidatures.
o Del 12 al 19 de març: Campanya Electoral.
o 20 de març: Jornada de reflexió.
o 21 de març: Jornada d’eleccions i proclamació de la candidatura guanyadora.

Sobre aquest període,
-

S’ACORDA

EXPOSA

Que cada candidatura que es presenti haurà d’estar formada per un mínim de tres persones

(Art. 12.2)
-

-

Podran ser electors els socis i sòcies numeraris que compleixin les següents condicions:
o Ser major de 18 anys (Art. 6.1)
o No tenir suspesa la condició de soci/sòcia en el moment de la convocatòria
d’eleccions ni en el de presentació de les candidatures (Art. 8.2)
o Havent complit amb les obligacions per ser soci o sòcia de ple dret (Art. 6.5)
o Estar inclòs al cens electoral vigent
Podran ser elegibles (candidats a President o Presidenta o membre de la Junta Directiva), els
socis i sòcies numeraris que compleixin les següents condicions:
o Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya (Decret 28/2010 de 4 de maig, de les

entitats esportives de Catalunya, Art. 75.a)
o Estar en ple ús dels drets civils (Decret 28/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives
de Catalunya, Art. 75.c)
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o

No haver incorregut en cap sanció d’inhabilitació dictada per un òrgan competent

(Decret 28/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, Art. 75.d)
o

Haver presentat la dimissió i cessat en el càrrec abans que s’iniciï el termini de
presentació de candidatures (8 de març) en el supòsit que l’aspirant a candidat sigui
membre de la Junta Directiva que convoca les eleccions i vulgui presentar-se a la
reelecció (Decret 28/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, Art.

83.1)
-

-

-

Es celebrarà el sorteig dels membres de la Junta i la Mesa Electoral el dia 23 de febrer a les
18.00 h. a l’Estadi Municipal de La Devesa
El cens electoral estarà a disposició dels socis i sòcies a les oficines del club, des del dia 26
de febrer al 4 de març, en horari d’oficina (de dilluns a divendres, de les 17.30 h. a les 20.00
h.).
El termini de presentació de propostes de candidatura serà els dies 8 i 9 de març. Hauran de
presentar-se a les oficines del club, on horari d’oficina (de dilluns a divendres, de les 17.30 h.
a les 20.00 h.).
En el cas d’haver-hi eleccions, aquestes es celebraran el dia 21 de març a l’Estadi Municipal
de La Devesa, en horari de 9.30 h. a 17.00 h.
Els electors hauran d’acreditar-se amb l’exhibició del DNI o equivalent (en el supòsit de
persones estrangeres), passaport o permís de conduir.
El Club sempre seguirà els protocols de salut per poder garantir la seguretat de tots els
participats en qualsevol dels punts del període electoral.

I perquè se’n pregui constància, signo aquest document a Sant Carles de la Ràpita, el 22 de
febrer de 2021.

Hernan Subirats Ioos
President
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