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Granollers,  29 d’octubre de 2015 
 
 
 
 
 

ELECCIONS A L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS 
 
 
Havent presentat la dimissió l’actual junta directiva de l’AEG, seguint el que marquen els estatuts de la 
nostra entitat, i segons els acords de la reunió de junta celebrada el dia 28 d’octubre de 2015, es designa la 
Junta Electoral que portarà a terme el procés electoral, la qual està composada pels següents socis: 
 
Con a titulars:  
Rosa Barbany Puig 
Joan Carles Godoy Bernardo  
Mónica Molinero Tarridas 
 
Com a suplents: 
Teresa Riera Pagès  
Teresa Ventura Boluda  
Rafael Saló Tejedor 
 
Així mateix s’aprova el calendari electoral, del qual adjuntem una còpia. 
 
Els càrrecs que cal proveir són: President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. 
 
Tal com consta als estatuts  de l’AEG, al Capítol IV – Article 11è: “Són electors i elegibles els socis 
numeraris amb les condicions següents: ser major d’edat , tenir un any d’antiguitat com a soci i no tenir 
suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les 
candidatures”. 
 
La Junta Electoral informarà a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la proclamació 
de la candidatura guanyadora, o en el cas de presentar-se’n més d’una, es ratificarà el nomenament per 
votació individual dels socis presents a l’assemblea. Aquesta es realitzarà el dia 29 de gener de 2016 , a 
la seu de l’Agrupació, un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària. Poden votar tots els socis 
majors d’edat amb un any d’antiguitat com a socis, presentant el seu D.N.I.  
 
Si desitgeu més informació al respecte, podeu adreçar-vos a la secretaria de la nostra entitat. 
 
Esperant poder comptar amb la vostra participació, molt cordialment. 
 
 
 
 
 
 
Joan Illa 
Secretari de l’AEG 
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CALENDARI ELECTORAL OCTUBRE 2015-GENER 2016 
 
 
 
 

DATA ACTUACIÓ HORA LLOC 
28 d’octubre de 

2015 
Convocatòria de les Eleccions i designació de 
la Junta Electoral. Aprovació calendari 
electoral. 

21,00 h. AEG 

29 d’octubre de 
2015 

Constitució de la Junta Electoral. 21,00 h. AEG 

De l’ 11 al 25 de 
novembre de 2015 

Exposició del cens electoral i reclamacions al 
cens electoral. 

21,00 h. Tauler d’anuncis de 
l’AEG i secretaria 

26 de novembre 
de 2015 

Resolució de les reclamacions al cens electoral. 
Aprovació del cens electoral. 

 21,00 h. AEG 

02 de desembre 
de 2015 

Inici de la presentació de candidatures. 20,00 h. Secretaria de l’AEG 

16 de desembre 
2015 

Termini de presentació de candidatures. 22,00 h. Secretaria de l’AEG 

17 de desembre 
de 2015 

Proclamació de candidatures. Publicació de les 
candidatures.  

21,00 h. Tauler d’anuncis de 
l’AEG 

 06 de gener de 
2016 

Inici de les reclamacions i impugnacions a la 
proclamació de candidatures. 

20,00 h Secretaria de l’AEG 

13 de gener de 
2016 

Final de les reclamacions i impugnacions a la 
proclamació de candidatures 

22, 00 h  Secretaria de l’AEG 

14 de gener de 
2016 

Resolució de les reclamacions i impugnacions 
a la proclamació de candidatures. 

21,00 h. AEG 

29 de gener de 
2016 

ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA. 
Proclamació de la candidatura guanyadora o 
votació de la candidatura en el cas que se’n 
presenti més d’una. 

23,00 h. Sala d’actes de  l’AEG 
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