
 

 

 

Convocatòria d’eleccions per a la renovació de la Junta 

Directiva del Club Tennis Torredembarra 
 
 
 
D’acord amb el que determina el capítol quart, article vintè dels Estatuts del Club Tennis 
Torredembarra, la Junta Gestora a la reunió celebrada el passat dia 5 de Febrer de 2021, ha 
decidit convocar eleccions per a renovar tots els càrrecs de la Junta Directiva, fixant la data de 
les eleccions el pròxim dia 21 de març de 2021. 
 
És aplicable el reglament electoral que determina el capítol quart dels Estatuts del Club Tennis 
Torredembarra vigents i aprovats per l’Assemblea del club el 20 de Juny de 2013.   
 
 
Motiu de les eleccions 
 
El motiu de les eleccions és la finalització de la legislatura de la Junta Directiva actual que va 
prendre possessió del càrrec el dia 23 de Març de 2016. 
 
Condicions per a ser elector i elegible 
 
Seran electors tots aquells socis numeraris, tal com es descriuen a l’article 6 del Reglament de 
Règim Intern del Club Tennis Torredembarra, que no es trobin sota cap sanció disciplinaria què 
els negui de manera temporal la condició de soci. Tampoc no seran aptes aquells usuaris que 
gaudeixin d’una baixa temporal i que per tant tenen una condonació de quota acceptada en junta 
per la Junta del Club Tennis Torredembarra. 
 
Seran elegibles aquells socis que compleixin la condició de ser electors amb una antiguitat 
mínima d’un any. 
 
Mesa electoral 
 
La mesa electoral es constituirà d’acord amb el que determina l’article vint-i-unè del capítol quart 
dels Estatuts del Club Tennis Torredembarra. 
 
El procés serà el següent: 
 

- Dia 17 de febrer de 2021 tindrà lloc la possessió del càrrec i la constitució de la mesa 
electoral. 
 

Aquesta mesa electoral es dissoldrà un cop prengui possessió la nova Junta Directiva del Club 
Tennis Torredembarra. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Exposició del Cens Electoral 
 
 
El pròxim dia 19 de febrer de 2021 i amb la Mesa Electoral constituïda, es publicarà el Cens 
Electoral, que restarà disponible a les oficines del Club Tennis Torredembarra per a la seva 
consulta fins al pròxim dia 5 de març de 2021.  
 
Al llarg d’aquests quinze dies que el cens romandrà exposat la Mesa Electoral resoldrà les 
possibles reclamacions d’aquells socis que considerin oportú presentar una reclamació. La Mesa 
Electoral resoldrà les reclamacions en un període màxim de tres dies hàbils a la presentació de 
la reclamació. 
 
Presentació de candidatures 
 
Les candidatures encapçalades pel candidat a la presidència han d’incloure el nom dels socis 
candidats a formar part de la Junta Directiva del Club Tennis Torredembarra. 
 
Recordeu que la Junta Directiva estarà formada per un mínim de 5 persones i un màxim de 12. 
 
El dia 22 de febrer de 2021 començarà el període de presentació de candidatures. El termini 
finalitzarà el dia 14 de març de 2021. 
 
Les candidatures seran admeses o refusades per la Mesa Electoral i aquesta decisió es farà 
pública pels canals habituals del Club Tennis Torredembarra. 
 
Eleccions 
 
Les eleccions tindran lloc el proper dia 21 de març de 2021, a la Sala de Juntes de la Zona 
Esportiva Municipal. El col·legi electoral romandrà obert de les 8:30 a les 13:00 hores. 
 
Els electors s’hauran d’identificar mitjançant el seu Document Nacional d’Identitat. 
 
 
Esperem la màxima participació, i és per això que us encoratgem a prendre part d’aquest 
esdeveniment tan important pel nostre Club. 
  
 
 
 
 

Torredembarra, 11 de febrer de 2021 

 
 

Junta Gestora del Club Tennis Torredembarra 

 
 


