INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
A L’AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS 2019
A)
Condicions per a ser elector:
a) Ser major d’edat, no estar legalment incapacitat i tenir la condició d’associat.
b) Tenir una antiguitat mínima com associat d’un (1) any, en el moment en què
es convoquin les eleccions.
c) No tenir la condició d’associat suspesa en el moment en què es convoquin
les eleccions.
d) Estar inclòs en el Cens Electoral vigent.
Condicions per a ser elegible. (President i membre de la Junta Directiva)
a) Ser major d’edat, no estar legalment incapacitat i tenir una antiguitat mínima
com a associat d’un (1) any en el moment en què es convoquin les eleccions.
b) No tenir suspesa la condició d’associat en el moment en què es convoquin
les eleccions.
c) No haver estat sancionat disciplinàriament per “L’Agrupació”, en els cinc (5)
anys anteriors a la convocatòria de les eleccions.
d) Haver presentat la dimissió i cessat en el càrrec abans de la presentació de
les candidatures, en el cas que l’aspirant a candidat sigui membre de la Junta
Directiva o de la Comissió Gestora que hagi convocat les eleccions i vulgui
presentar-se a la reelecció.
e) Estar inclòs en el Cens Electoral.
f) En particular el President ha d’haver tingut fitxa de jugador del primer equip
del FC Barcelona.
B) Per a presentar-se a membre de la Junta Electoral s’ha de ser membre del
Cens Electoral.
La corresponent petició per a ser membre de la Junta Electoral s’haurà de fer
mitjançant un escrit dirigit a la Junta Directiva, i entregat a la secretaria de
l’Agrupació durant els dies 5 a 12 de desembre.
El sorteig tindrà lloc al domicili de la pròpia Agrupació el dijous, dia 12 de
desembre, a les 19’30 h. S’escolliran tres (3) membres titulars i tres (3) suplents.
En el cas que quedin sense assignar els sis (6) membres o alguns d’ells, les
vacants les ha de cobrir la Junta Directiva o en el seu cas la Junta Gestora. El
càrrec és incompatible amb la condició de candidat a les eleccions, familiar d’un
candidat fins al tercer grau i amb el de membre de la Junta Directiva o de la Junta
Gestora.

C) El termini d’exposició del Cens Electoral anirà del 13 al 17 de desembre i el
Cens definitiu s’exposarà el 18 de desembre.
El Cens electoral es confeccionarà per ordre numèric dels associats i hi ha de
constar el número d’associat, el nom complet, el número de DNI o de passaport
i la data d’ingrés.
Les reclamacions relacionades amb el Cens es podran fer del 13 al 17 (13,14 i
17) de desembre i s’hauran de fer per escrit dirigit a la Junta Electoral, i entregarlo a la secretaria de l’Agrupació.
D) La presentació de candidatures s’han de lliurar a la Secretaria de
“L’Agrupació”, en horari d’oficina, dins del termini establert en el calendari
electoral( 13, 14 i 17 de desembre).
Les candidatures s’han de presentar a la Junta Electoral, per escrit i per
duplicat, i han de contenir les dades següents dades:
- Nom i cognoms dels tots els candidats a ser membres de la Junta Directiva
i les firmes que n’acreditin la conformitat.
- Fotocòpies dels carnets d’associat i d’identitat dels tots els candidats a ser
membres de la Junta Directiva.
- El nombre mínim de 25 paperetes de suport d’associats.
E) Les votacions tindran lloc el dia 18 de gener, divendres, a la Sala Roma de
l’Estadi del FC Barcelona (porta núm. 15). S’iniciaran a les 16 h i finalitzaran a
les 20 h.
F) El vot delegat pot presentar-se des del 20 de desembre al 11 de gener a la
secretaria de l’Agrupació. Es farà mitjançant una carta o escrit degudament
firmat i dirigit a la Junta Electoral i amb una antelació de cinc (5) dies a la data
de les eleccions i seguint les normes establertes en l’article 24 dels estatuts.
G) Calendari electoral. S’adjunta a aquesta informació.
H) Els electors hauran d’acreditar la seva identitat en el moment de la votació amb
el document nacional d’identitat o l’equivalent en el cas de persones estrangeres,
el passaport o el carnet de conduir.

