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CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS 

 
Dacordo o estipulado no réxime electoral dos estatutos do club (Art.23) convocanse eleccións 

para a nova Xunta directiva, co arreglo o calendario seguinte: 

 

Día 17 Decembro: Información na prensa, web, tablón de anuncios e a socios. Abrese o 

prazo de presentación de candidaturas e programas na secretaría do club. 
 

Día 03 Xaneiro: Remata o prazo para presentar programas electorais e candidaturas na 

secretaría do club. 
 

Día 05 Xaneiro: Proclamación de candidaturas e de programas electorais das mesmas. 
 

Día 13 Xaneiro: Último día de impugnación das candidaturas. 
 

Día 18 Enero: Efectuarase a votación dende as 09:00h as 21:00h ininterrumpidamente, 

na sede do club, sita no Porto deportivo de Escarabote s/n 15.930 Boiro. 
 

Día 25 Xaneiro: Toma de posesión da nova Xunta Directiva. 

 
NOTA: 

É válido o voto por correo, sempre e cando se reciba o mesmo con 24 horas de antelación ó da votación, na oficina 

do Club. A papeleta estará dispoñible nas oficinas do Club a partir do día 7 de xaneiro. 
Protocolo de actuación: 

Os electores que prevexan que na data da votación non se atoparan na localidade de Boiro para exercer o seu dereito 

de voto, ou que non poidan persoarse, poden emitir o seu voto por correo, previa solicitude ó Club, cos requisitos seguintes: 

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, e aportando unha copia do seu D.N.I. 

B-A Xunta Electoral comprobará a inclusión na lista de votantes, e farase chegar o seu domicilio, as papeletas das 

diversas candidaturas. 

C-Unha vez que o socio escolla, ou no seu caso, rechendo a papeleta de voto, introducirase nun sobre cerrado e 

remitirase por correo á seguinte dirección: 

A XUNTA ELECTORAL 

CLUB NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA de Boiro 

Porto Deportivo s/n - Apdo. correos nº: 115 - 15930  Boiro  (A Coruña), debendo ser recibido en todo caso antes das 

24 horas previas ó día da celebración das eleccións. 

 

 

Para calquera duda ou información, os socios podense dirixir a Xunta Directiva a través 

da oficina do club, teléfono 981 847 305 – 696 800 305. 

 

A Xunta Directiva  

Boiro 17.12.2021 
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