
 
 
 
Circular nº : 1.151 
 
Barcelona , 3 d’octubre de 2014. 
 
 
Benvolguts associats ,  
 
Per la present els informem que el proper 28 de desembre de 2014 finalitza el mandat de 
l’actual Junta Directiva de l’A.G.E.M..  
 
Per aquesta raó i segons els Estatuts de l’Associació, i l’acord de la Junta Directiva de 
l’A.G.E.M. de data 8 de setembre  d’ enguany, pel qual s’acorda avançar la data de les 
eleccions per coincidència del període de festes de Nadal, quedarà obert el període electoral 
per a la renovació de la Junta Directiva a partir del  28 d’octubre de 2014. 
 
Així doncs i per acord de la Junta Directiva de l’A.G.E.M. s’estableix el procediment electoral 
segons els punts que a continuació es detallen : 
 
1.- Convocar eleccions per cobrir la totalitat de càrrecs de la Junta Directiva, que son els que a 
continuació es detallen : 
 
 - President 
 - Vice-President 
 - Secretari 
 - Interventor 
 - Tresorer 
 - 10 Vocals 
 
2.- Declarar obert el període de presentació de candidatures, que començarà DIMARTS 28 
D’OCTUBRE  i finalitzarà el DIMECRES 19 DE NOVEMBRE de 2014 AMBDÓS INCLOSSOS  
(Pel còmput dels dies hàbils s’ha seguit el criteri d’excloure els dissabtes, diumenges i festius, 
ja que no són dies de Mercat). 
 
3.- Informar als associats segons el que disposen els Estatuts : 
 
a) Que només estan facultats per a presentar-se com a candidat a qualsevol dels càrrecs, 
aquells que tinguin la condició de soci de l’Entitat, sempre i quan presentin la seva candidatura 
abans del 19 de novembre de 2014 a les 19.00 hores. 
 
Els candidats poden presentar-se individualment o junt amb una candidatura i seran elegibles 
les persones físiques que representin a les Entitats o firmes que tinguin la condició d’associat. 
 
 



 
 
b) Totes les candidatures han de presentar-se per DUPLICAT EXEMPLAR i DEGUDAMENT 
SIGNADES PER TOTS I CADASCÚN DELS MEMBRES QUE FORMIN PART DE 
L’ESMENTADA CANDIDATURA, a les oficines de l’Associació, de 09:00 a 19:00 hores de 
dilluns a divendres. Es tornarà un dels exemplars amb el segell indicatiu de la data i hora de 
presentació. 
 
c) A les candidatures s’ha de fer constar les següents dades : (*)  
 
“CANDIDATURA PER A LES ELECCIONS PER RENOVAR LA JUNTA DIRECTIVA DE 
L’ASSOCIACIÓ GREMIAL D’EMPRESARIS MAJORISTES DE FRUITES I HORTALISSES DE 
BARCELONA I PROVÍNCIA (AGEM) – DESEMBRE  2014.” 
 
 
CÀRREC  NOM I COGNOMS DEL CANDIDAT  FIRMA 
 
------------  -----------------------------------------------  ---------- 
------------  -----------------------------------------------  ---------- 
------------  -----------------------------------------------  ---------- 
 
(Tantes línies com candidats presenti la llista que es presenta). 
 
d) Transcorregut el termini de presentació de candidatures anteriorment indicat, no s’acceptarà 
candidatura de cap mena. 
 
e)  Un cop tancat el termini anteriorment esmentat, es comunicarà a tots els associats els noms 
del candidats que opten a cada càrrec, i es procedirà a senyalar el dia de la celebració de l’ 
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA PER EFECTUAR LA VOTACIÓ PEL 
DIMECRES 3 DE DESEMBRE DE 2014, amb la finalitat d’escollir als candidats. 
 
f) En cas de que es presenti més d’una candidatura es farà una ASSEMBLEA GENERAL 
abans de l’Assemblea de les votacions,  per tal de que els diferents candidats presentin a les 
empreses associades el seu programa electoral. 
 
Finalment, es recomana formar candidatures unitàries que comprenguin la totalitat de càrrecs a 
proveir, a fi d’aconseguir que la nova Junta Directiva que resulti escollida, tingui una 
homogeneïtat en la seva línea d’actuació 
 
 
 
         LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
NOTA: A les oficines de l’Associació resta a la seva disposició un resum de les normes 
reguladores del Procés Electoral. 


