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La Junta Directiva del CLUB NÀUTIC L’ESCALA, en reunió de data 6 de Març de 2021 degudament convocada, 
ha acordat procedir a la convocatòria d’eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta Directiva per fi natural 
del mandat. En la indicada reunió s´ha aprovat la convocatòria d´eleccions en els termes que tot seguit 
s´exposen. 
 
Es convoquen eleccions a celebrar, si s’escau, el dia 17 d’abril de 2021, al local social del Club, de 9.00 hores a 
13.00 hores per tal de renovar els següents càrrecs de la Junta Directiva: 
 
President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, Comodor, Delegat Esportiu, Delegat de recursos humans, 
Delegat d’infraestructures, Delegat de seguretat i medi ambient, Delegat d’imatge i atenció al soci. A més, la 
candidatura per la renovació dels càrrecs de Junta pot incloure fins un màxim de 8 vocals, més tres suplents. 
 
Son electors i elegibles els socis fundadors i de nombre, majors d'edat i que no tinguin suspesa la condició de 
soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, i reuneixin les demés 
condicions fixades en els estatuts. 
 
Podran formar part d’una candidatura els socis que compleixin les condicions previstes en l’article 36 dels 
estatuts. Els electors s’acreditaran amb el D.N.I. o amb el Passaport.  
 
El termini d’exposició del cens electoral comprèn el període comprès entre els dies 12 de març a les 9.00 hores 
fins al 17 de març a les 18.00 hores. El termini de reclamacions a efectes d´esmena del cens anirà des de l´inici 
de la seva exposició fins el 20 de març de 2021 a les 18.00 hores. El termini per la presentació de candidatures 
comença el dia 23 de març a les 9.00 hores i acaba el dia 30 de març de 2021 a les 13.00 hores.  
 
El dia del sorteig públic pel nomenament i constitució de la Junta Electoral serà el  9 de març de 2021 a les 
12.00 hores a la seu del Club. 
 
Els socis podran consultar el calendari complet del procés electoral aprovat per la Junta Directiva a través de 
la Web del Club i en el taulell d´anuncis de l´entitat. 

    
 
Narcís Carreras Masafont        Jordi Roca Rocasalva 
President en nom de la Junta Directiva                 Secretari de la Junta Directiva 
 
 
L’Escala, 6 de març de 2021. 
       


