
CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB  

 DE TIR AMB ARC CALDES DE MONTBUI 

 

Per acord de la junta directiva del Club de Tir amb Arc de Caldes de Montbui, reunida 
en junta ordinària el passat 25/3/2023 i en compliment del que s'estableix en els 
estatuts i d'acord amb la facultat concedida per l'art. 8 del Decret 55/2012 de 29 de 
maig, es convoquen eleccions per a cobrir els següents llocs en la Junta directiva del 
Club. 

Llocs a cobrir: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i vocals. 

El procés electoral es realitzarà seguint les següents fases i calendari: 

• Sorteig de la mesa electoral:  

Realitzada en el dia de la data amb el següent resultat 

1.- MARTA GONZÁLEZ CORDERO 

2.- RAMÓN ARIZA DEVESA 

3.- HECTOR BAILE MURILLO 

Suplents: 

1.- JOSE MIGUEL MARTIN MUÑOZ 

2.- ARIEL ARRASTIA COVELLA 

3.- MARIBEL FERNÁNDEZ UNZUA    

• Constitució  de la mesa electoral: en el termini dels 3 dies següents a la publicació de 
la present comunicació. 

• Publicació del cens electoral: El cens electoral es publicarà en el tauler d'anuncis de 
l'interior de la caseta de les instal·lacions del Bosc del Negrell a Caldes de Montbui per 
un termini de 10 dies. 

• Reclamacions sobre el cens electoral: Els socis de ple dret del club poden realitzar 
reclamacions sobre el cens mitjançant correu electrònic a l'adreça 
arcmontbui@gmail.com i mitjançant escrit, dipositant el mateix en la bústia de correus 
del club en les instal·lacions del Bosc del Negrell. 

Data límit de presentació de reclamacions sobre el cens: 9 d'abril de 2023 

• Resolució de reclamacions sobre el cens electoral: La Mesa electoral resoldrà sobre 
les possibles reclamacions sobre el cens electoral en el termini de 3 dies. 

Data límit resolució de reclamacions sobre el cens: 15 d'abril de 2023 



• Presentació de les candidatures: Les candidatures es presentaran en llistes tancades 
en el termini de 5 dies naturals al tancament del termini anterior en el cas de produir-
se, i en el cas de no haver-hi reclamacions a la finalització del termini de publicació del 
cens electoral. 

Les candidatures deuran ser comunicades mitjançant correu electrònic a l'adreça 
arcmontbui@gmail.com i dipositant un escrit amb la candidatura en la bústia de correu 
en les instal·lacions del club en el Bosc del Negrell.  Aquestes han de constar dels 
noms dels candidats, encapçalats pel candidat a president. 

Data límit presentació de candidatures: 20 d’abril de 2023 

• La mesa electoral resoldrà les possibles reclamacions sobre les candidatures 
presentades en el termini de 3 dies a la finalització del termini de presentació de les 
candidatures. 

• Celebració de les votacions. La celebració de les votacions es celebraran el dissabte 
29 d’Abril de 2023 a partir de les 10h fins les 15h. a les instal·lacions del Bosc del 
Negrell. 

A les presents eleccions podran presentar-se com a candidats tots els socis de ple dret 
del club, majors d'edat. 

Podran ser electors, igualment tots els socis de ple dret del club majors d'edat. 

A l'efecte de la votació es consideraran vàlids per a acreditar la identitat els següents 
documents: Document Nacional d'Identitat, Passaport i permís de conduir. 

La present convocatòria d'eleccions es publicarà en la web del club, en els taulers 
d'anuncis de les instal·lacions del Bosc del Negrell i mitjançant la circulació per correu 
electrònic als socis del club. 


