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O “Club Náutico Deportivo Barraña” de Boiro, anuncia a convocatoria de 

Eleccións a Xunta Directiva, cuxas condicións se plasman nos Estatutos vixentes e 

lexislación aplicable. 

 

O calendario do proceso electoral, é o seguinte: 

 

-Día primeiro: 31 de Marzo: Convocatoria de eleccións en prensa, web e 

tablón de anuncios do Club. 

-Día décimo quinto: 15 de Abril: Último día para a presentación dos 

candidatos e programas electorais, na Secretaría do Club. 

-Día décimo séptimo: 17 de Abril: Proclamación de candidaturas e dos 

programas electorais das mesmas. 

-Día vixésimo quinto: 25 de Abril: Último día para a impugnación das 

candidaturas. 

-Día trixésimo: 30 de Abril: Efectuarase a votación, na sede social do 

Club, sita no Porto de Escarabote, s/n., 15992 Boiro, dende as 9 e ata as 21 horas, 

de forma ininterrumpida. 

-Día trixésimo séptimo: 7 de Maio. Toma de posesión da nova Xunta 

Directiva. 

 

É válido o voto por correo, sempre e cando se reciba o mesmo con 24 

horas de antelación ó día da votación, na oficina do Club. A papeleta estará 

dispoñible nas oficinas do Club a partir do día 19 de Abril. 

 

Protocolo de actuación: 

 

Os electores que prevean que na data da votación non estarán na localidade 

de Boiro para exercer o seu dereito de voto, ou que non poden persoarse, poden 

emitir o seu voto por correo, previa solicitude ó Clube, cos seguintes requisitos: 

A-O socio que pretenda votar por correo porase en contacto coa 

Xunta Electoral (nas oficinas do Club) e farase constar por escrito, por 

correo ordinario ou por email, indicando o seu número de socio. 
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B-A Xunta Electoral comprobará a inclusión na lista de votantes, e 

fará chegar o seu domicilio, as papeletas das diversas candidaturas. 

C-Unha vez que o socio escolla ou, no seu caso, rechee a papeleta de voto, 

introduciraa nun sobre cerrado e remitirao por correo, a seguinte dirección: 

A XUNTA ELECTORAL 

CLUB NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA, de Boiro 

        Porto Deportivo s/n - Apdo. correos nº: 115  

        15930  Boiro  (A Coruña) 

 D-A Xunta Electoral, recibidos os votos por correo, procederá a dalos de 

baixa do censo de electores por ter exercido o seu voto. Os votantes por correo 

non podrán votar na urna o día das eleccións. 

 E-Dentro do sobre incluirase: 

 -Sobre con papeleta de votar. 

 -Fotocopia de D.N.I., firmada polo seu titular. 

 F-A validez do voto está condicionada a súa recepción con, o menos, 

vintecatro horas de antelación a data fixada para a celebración das eleccións (o 

xoves día 29 de abril). 

 G-Na acta da Asamblea de Socios do 19 de outubro de 2019 no apartado 

octavo do orde do día acordase que non haxa inconvinte que cando haxa só un 

candidato a presidir o club, unha vez transcurridos os plazos de revisión e 

alegacións,  se nombre o mesmo como presidente. 

 

 

 

A Xunta Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 


