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ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

PATINATGE ARTÍSTIC SANT JUST 

El mandat de quatre anys de l’actual Junta Directiva està proper a la seva 
finalització, per això, i seguint el procediment electoral descrit en els nostres 
Estatuts, es convoquen eleccions a la Junta del P. A. Sant Just. 

Les candidatures hauran de tenir al menys cinc noms encapçalats pel candidat a 
President. Els càrrecs que s’han de proveir com a mínim són el de President, Vice-
president, Secretari i Tresorer.  

Són electors i elegibles els socis ordinaris majors d’edat que no tinguin suspesa la 
condició de soci en el moment de la presentació de les candidatures. Els socis 
menors d’edats quedaran representats per un dels seus pares o tutors legals.  

 Els components (3) de la Junta Electoral seran designats el proper 3 de setembre 
(dimecres). Aquest mateix dia començarà el termini de presentació de 
candidatures. També a partir d’aquest dia es podrà consultar el cens electoral que 
estarà penjat en el taulell d’anuncis de la pista inferior del Complex La Bonaigua. 
Així mateix comença el període per presentar possibles reclamacions del cens 
electoral. Tant les candidatures com les reclamacions es poden presentar a 
l’Oficina d’Entitats de dilluns a divendres de 17:30 a 20:30.  

El dia 22 de setembre (dilluns) i coincidint amb la Reunió General d’inici de curs, 
es presentaran i proclamaran les candidatures presentades.  

El 13 d’octubre (dilluns) es realitzaran les eleccions coincidint amb l’horari 
d’entrenament, és a dir, de 5:30 a 10:00 de la nit. Posteriorment es farà l’escrutini 
i es proclamarà la llista guanyadora. 

Si només es presenta una única candidatura, el mateix dia 22 de setembre la Junta 
Electoral proclamarà directament als seus components com a elegits per a la Junta 
Directiva.  
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