
 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 2020 CLUB ESPORTIU MAS-RAM 
 
 
     En Badalona a 24 de Novembre de 2020 
El mandat de la junta directiva del Club Esportiu Mas-Ram, expira el pròxim 2 de desembre de 
2020, i d’acord amb el procediment electoral indicat en els estatuts de club, el seu president 
convoca eleccions per elegir una nova junta per al proper mandat amb el següent calendari 
electoral: 
 
10 de Desembre Celebració de l’Acte públic per a la designació mitjançant sorteig dels membres 
de la junta electoral,tres titulars i tres reserves, elegits entre socis majors d'edat i que estiguin al 
corrent de pagament. 
A l’acte del sorteig malgrat tenir caràcter públic, per causa de les actuals restriccions per la 
pandèmia i segons les normes establertes per la Generalitat de Catalunya, no es podrà assistir 
personalment.  
Per aquest motiu el club per facilitar als socis que desitgin informació en línia de l'acte, el 
retransmetrà en directe a través de YouTube el proper 10 de Desembre a les 19 hores, l'enllaç 
d'accés a la retransmissió està disponible en la web de Club, també s’ha enviat per correu 
electrònic i missatge via APP de ReservaPlay, a tots aquells socis que tenien activats aquests 
canals a l’esmentada aplicació. 
El link d'accés és: https://youtu.be/-ZziikLq2iI Posteriorment a la data del sorteig es penjarà a 
la web un vídeo per la seva visualització en diferit. 
 
14 de desembre Reunió informativa de la junta electoral escollida amb la Junta directiva per 
lliurament de documentació i aprovació del calendari electoral. 
 
16 al 20 de Desembre Disponibilitat del cens electoral per, si s’escau, consulta pels socis i 
sòcies a les oficines del Club. 
 
21 al 23 de Desembre Rectificacions si s’escau del cens electoral. 
   
24 de Desembre al 4 de Gener Presentació de candidatures a president i junta directiva del 
Club. 
 
5 al 12 de Gener Proclamació de les candidatures presentades per a president i junta directiva. 
 
14 de Gener Assemblea General, en el transcurs de la qual es procedirà a les votacions 
presencials per l'elecció de president i Junta Directiva, a causa de l'actual situació de pandèmia 
s’establiran torns per evitar aglomeracions. 
 
18 de Gener Proclamació de la candidatura elegida en les eleccions del 14 de Gener. 
Per emetre el vot serà necessari presentar DNI o un altre document identificatiu. 
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