
ACTA

Junta Electoral

SESSIÓ:

DATA:

LLOC:

HORARI:

Extraordinaria de la Junta Electoral

12 de Maíg de 2016

Foment d'Esports, Tona

19:00 h

De conformitat amb el capítollV deis estatuts del Foment d'Esports de Tona, s'ha obert

el procés electoral per proveír ets cárrecs a nova Junta Directiva i escollits per sorteig els

membres de la Junta Electoral, es reuneixen per formar la mesa i acorden constituir-la de la
forma següent:

President

Secretarí

Vocal

Soci núm 353 Jordí Vilamala Rorneu

Soci núm 404 Sandra Petitbó Forcada

Soci núm. 227 Francesc Panisello Mas

Com a suplente:

Soci num 1004 Maria del Pilar de Andrés García

Soci núm 238 Dolors Garcia Fontordera

Socí núm 211 Eulalia Monbríedo Susany

La Junta electoral recoüírá el proper Diumenge 22 de Maiga les 11:00 del matía les

oficines del Club les candidatures presentadas, i si s'escau, les reclamacions ilo oposicions que

s'hagin pogut al-legar, per tal de presentar i proclamar les candidatures que concorreran a les

eíeccíons per a la nova J unta Directiva, que tindran lIoc el Dissabte 11 de Juny.

De conformitat, es siqna la present Acta:

Vocal

Dono fe.
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ACTA
Junta Electoral

SESSIO:

DATA:

LLOC:

HORARI:

Extraordinaria de la Junta Electoral

24 de Maig de 2016

Foment d'Esports, Tona

19:00 h

President

Secretari

Vocal

Soci núm 353 Jordí Vilamala Romeu

Soci núm 404 Sandra Petitb6 Forcada

Socí núm. 227 Francesc Paniselío Mas

De conformitatamb el capltol IV deis estatuts del Foment d'Esports de Tona í seguínt

amb el procés electoral per proveir els carrecs a nava Junta Directiva, es reuneíx la Junta

Electora! per formar la mesa í dictamina:

Que acabat el període per presentació de candidaturas a Junta Directiva, s'na

presentat una única candidatura, que es recull com a Annexa en aquesta Acta

Que no consta a aquesta Junta Electoral que s'hagi presentat reclamací6 í/o
oposició a aquesta candidatura

Que tots els membres de la candidatura a Junta Directiva compleixen els requisits

establerts en els Estatuts i per tant es dóna com a valida

Que d'acord amb el que s'estableix en el capftol 58 deis Estatuts:

dArt, 58,- Si es presenta o tos valida només una única candidatura, la Junta Electoral procedité

direcfament a la proclamací6 deis seus components com a elegits per él la Junta Directiva."

Aquesta Junta Electoral proclama la candidatura presentada com a Junta Directiva

Elegida i dóna per finalitzat el procés electoral. Aíxí mateix, record a aís seu s rnembres que, tal

com figura en els estatuts, s'ha de procedir a la inscripció de la nova Junta Directiva i a fa presa

de possessió.

"Art. 61.- L'scte de proclamació de la candidatura guanyadora s'ne de comunicar, mitjé1nqant

certíficació oins els 3 dies següents. a la Junta i 8/ Registre d'entitats esportives i a les

federacions esportives catalanes a que estiguí afiliada I'Entitat.

Art. 62,- E/s candidats elegíts han de prendre possessíó oins e/s5 dies seguents 8 la seva

etecco.:

~
De contorrnítat, es signa la present Acta:
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PRESENTACIÓ CANDIDATURA ELECCIONS FOMENT 2016

PRESIDENT

SOTS-PRESIDENT

iU-:SORER M' JOSEM~ ~ORRES.

SECRETARI GUiLLEM PALOMARES JORDAN

VOCAL RAMON VARELA

socí 119

socí 412

50d889

socí 986

socl 808

DNI: 77303286X

DNI: 46129985N

DNI: 33946306P

DNI: 33942357S

DNI: 30027974W
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