
 

 

 

Estimat soci, degut a la cessió voluntària per qüestions personals del president actual, JORDI 

JANER MOLINÉ,  la junta directiva en compliment del que diuen els estatuts del club, ens veiem 

obligats a realitzar eleccions anticipades, per obtenir una nova junta directiva . 

Per tant us informem del següent: 

 Els càrrecs a cobrir son el següents: President, secretari, tresorer , vicepresident i els 

vocals necessaris per cobrir un mínim de 5 i un màxim de 15 membres a la junta 

directiva. 

 Son elegibles i electors tots els socis numeraris en actiu. 

 El 29 de desembre del 2022 es designaran els socis que realitzaran de junta electoral 

tal com indica l’article 12 dels estatus del club. 

 El cens electoral, un cop aprovat per la junta electoral es publicarà al taulo d’anuncis 

del club i a la pagina web www.aepmsfg.com . 

 Les candidatures per la junta directiva, es presentaran abans  del 22 de gener del 

2023 i aniran encapçalades pel nom del soci que es presenti com a president. Un cop 

validades les candidatures per la junta electoral, s’informarà pel taulo d’anuncis de 

la societat i per la pagina web www.aepmsfg.com. Totes les candidatures 

presentades fora de termini,  no seran valides. 

 Les possibles reclamacions s’hauran de presentar per escrit mitjançant correu 

electrònic aepmsfg02@gmail.coma la junta electoral amb un màxim de 72h un cop 

publicades a la pagina web www.aepmsfg.com . 

 En el cas de que hi hagués mes d’una candidatura, es realitzaran les votacions a les  

instal·lacions del club entre les 8h i les 14h del dia 28 de gener del 2023. 

 Per presentar-se com a votant, els socis s’hauran d’identificar mitjançant DNI o 

passaport. 

 Si es presenta una sola candidatura, la junta electoral,procedirà directament a 

proclamar els components de la candidatura com a escollits, per formar la junta 

directiva. 

EL SECRETARI 

JOSEP ACOSTA SAIS 
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