
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carles Ferràndez i Torrent, major d’edat, veí d’Els Hostalets, amb domicili a efecte de 

notificacions al Club Nàutic Llançà (Port de Llançà – Moll Jordi Canal s/n – 17490 Llançà), 

provist de DNI: 40293371Q, director-gerent del CLUB NÀUTIC LLANÇÀ, i actuant en 

representació del mateix en qualitat de secretari de la junta electoral,  

 

 

CERTIFICA: 

 

Que  La junta electoral del Club Nàutic Llançà, s’ha reunit en data divuit de juliol de l’any dos 

mil vint-i-un, i que mitjançant la present certificació es transcriu el text íntegre de l’acta 

corresponent a l’esmentada reunió: 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS ELECTORAL 

 

RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Proclamació de candidatures 
 

 

 

A la seu social del Club Nàutic Llançà (Port de Llançà, s/n., de Llançà – Alt 

Empordà), essent les dotze hores del dia divuit de juliol de l’any dos mil vint-i-

un, es reuneix la junta electoral del Club Nàutic Llançà (el senyor Didier 

Fernández compareix de forma telemàtica, la resta de forma presencial), als 

efectes previstos als estatuts, i en la convocatòria d’eleccions per a renovar la 

junta directiva del Club Nàutic Llançà de data divuit de juny de l’any dos mil vint-

i-un, i  

 

 

MANIFESTEN: 

 

1. Que ahir disset de juliol, s’exhaurí el termini de presentació de 

candidatures per a concórrer a les eleccions per a renovar la junta directiva 

del Club Nàutic Llançà. 

 



 
 

 

2. Que el termini establert ha estat presentada una única candidatura per a 

participar en el present procés electoral. 

 

3. Que la candidatura esmentada en la manifestació segona anterior, fou 

presentada el dia quinze de juliol de l’any dos mil vint-i-un, essent 

registrada d’entrada sota el número 384, i figura integrada pels següents 

socis: 

 

1. Ferran Roquer i Padrosa 

2. Edouard Heras 

3. Santiago Pasquin i Comalrena de Sobregrau 

4. Carme Vila i Rovira 

5. Ernest Plana i Larousse 

  

4. Que  per aquesta junta electoral ha estat comprovat que en els candidats 

presentats i concorren les condicions per a ser elegibles. 

 

En conseqüència,  

 

 

ACORDEN: 

 

Primer. Proclamar que la candidatura encapçalada pel senyor Ferran Roquer 

i Padrosa, referida en la manifestació tercera anterior, pot participar en les 

presents eleccions per a renovar la junta directiva del Club Nàutic Llançà 

 

Segon. Procedir a la proclamació de la candidatura presidida pels senyor 

Ferran Roquer i Padrosa i integrada pels senyors Edouard Heras, Santiago 

Pasquin i Comalrena de Sobregrau, Carme Vila i Rovira, i Ernest Plana i 

Larousse, com a electa per a junta directiva del Club Nàutic Llançà,  de 

conformitat amb el redactat de l’article 31 de la secció 4ª dels vigent estatuts 

del club, i atès que la referida candidatura és la única presentada per a 

participar en el present procés electoral. 

 

Tercer. Que, mitjançant certificació emesa pel secretari d’aquesta junta 

electoral, sigui exposat pel públic coneixement al tauló d’anuncis i a la web del 

Club Nàutic Llançà el contingut de la present acta. 

 

Quart. Que, també mitjançant certificacions emeses pel secretari d’aquesta 

junta electoral, sigui comunicat el contingut de la present acta a: 

 

a. El president del Club Nàutic Llançà 

b. El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya 

c. La Federació Catalana de Vela 

d. La Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 

e. El soci que encapçala la única candidatura que ha concorregut a 

aquestes eleccions 

 

 



 
 

 

Cinquè. Indicar al candidat que encapçala la candidatura elegida, senyor 

Ferran Roquer i Padrosa, la disposició establerta en l’article 35, secció 4ª dels 

vigents estatuts que literalment diuen: “Els candidats elegits han de prendre 

possessió dins els cinc dies següents a la seva elecció”. 

 

I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la present reunió de proclamació 

de candidatures, de la qual s’estén la present acta, que signen tots els membres 

de la junta electoral assistents de forma presencial amb el secretari, que 

certifica. 

 

 

I perquè així consti als efectes oportuns i especialment pels acordats per la junta electoral, 

signo el present certificat en el Port de Llançà, el dia divuit de juliol de l’any dos mil vint-i-un. 

 

 

 

 

 

 

 

Carles Ferràndez 

Director-gerent 

Secretari junta electoral 

Club Nàutic Llançà 
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