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En aplicació dels estatuts de la FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ, es comunica als 

tècnics, amb la llicència de la FAN vigent i al corrent de pagament que, han de designar un 

representant per un període de 4 (quatre) anys i  per assistir a l’Assemblea General Ordinària, a 

celebrar el proper 25 de juny del 2020 a  la 1ª planta del Centre de Tecnificació Esportiva 

d’Ordino, amb primera convocatòria a les 19.30 hores i en segona convocatòria a les 20.00 

hores, així com a la convocatòria de les eleccions a la Junta Directiva de la FAN, al mateix lloc i a 

les 21.00h. 

 

La FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ elaborarà i enviarà per correu electrònic el cens 

electoral de l’estament dels tècnics. 

Les persones que formen part de l’estament dels tècnics i que vulguin presentar candidatura per 

ser escollits com a representant de l’estament, ho hauran de fer mitjançant el document adjunt 

(model candidatura estaments) i enviar-lo degudament emplenat i amb la documentació 

requerida fins el 7 de juny del 2020 a les 20.00h. al correu electrònic fedandnat@gmail.com . 

No podran presentar candidatura a representant de l’estament les persones que es presentin en 

una candidatura per la Junta Directiva de la FAN ni els que ja siguin representants d’un altre 

col·lectiu o club amb dret a vot a l’Assemblea. 

En data 8 de juny del 2020 la FAN enviarà per correu electrònic  la proclamació provisional de les 

candidatures en temps als membres de l’estament, essent ferma la proclamació de candidatures 

en data 10 de juny a les 20.00h en el cas que no hi hagi cap impugnació. 

La votació per a la  designació del representant dels tècnics es farà mitjançant correu electrònic a 

l’adreça fedandnat@gmail.com i com a data i hora límit el 22 de juny del 2020 a les 20.00h. 

El resultat de la votació es comunicarà a tots els membres de l’estament per correu electrònic a 

partir de les 21h.00 del 22 de juny del 2020. 

 

FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ 

Nota: en el cas que per raons sanitàries a causa de la COVID-19 no es pogués realitzar presencialment, es faria via 

telemàtica. 
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