
        Barcelona, 9 d’octubre de 2014 
 

Associació d’Enginyers 
 Agrònoms de Catalunya 

Passeig de Gràcia, 55-57 6è-6a 
08007 Barcelona 

tel. 932152600 fax 934872170 
e-mail: agronoms@agronoms.cat  
                   
 
Em plau informar-te dels acords presos per la Junta Directiva en sessió celebrada el proppassat 7 d’octubre: 
 
1. S’acorda amortitzar el càrrec de “vocal relacions amb les Adm. Públiques” i crear la vocalia de Barcelona. 
2. S’acorda canviar el nom del “Vocal de relacions amb ANIA” i posar “Vocal d’afers exteriors”. 
3. S’acorda aprovar el calendari i procediment per a les eleccions.  
 
Així, amb motiu dels acords presos per la Junta Directiva en sessió celebrada el proppassat 7 d’octubre, es 
convoca a tots els associats a les preceptives eleccions per a la renovació de càrrecs de la Junta, per cessament 
estatutari dels següents: 

Tresorer .................................................  Oscar Trindade Roca 
   Vocal d’afers exteriors (anterior vocal  

de relacions amb ANIA) ............................. Carles Estarán i Justribó 
Vocal de Barcelona (anterior vocal 
relacions amb les Adm. Públiques).......... Anna Forns i Bergés 

   Vocal de Lleida…………………........... Xavier Lújan i Egea 
Vocal de Girona………………….......... Imma Malet Prat 
Vocal de Tarragona………………......... Eulalia Moreno i García 

 
- El Tresorer/a i els Vocals Funcionals seran de lliure elecció per votació de la totalitat dels associats.  
- En l’elecció dels vocals territorials intervindran exclusivament els associats residents a la seva demarcació. 
 

- S’haurà de portar pertanyent a l’Associació, un mínim dels dos darrers anys. 
Condicions per a ésser elegit. 

- Els vocals territorials residiran a la corresponent demarcació. 
 

Qualsevol associat que reuneixi les condicions d’elegibilitat abans esmentades, podrà presentar per escrit la 
seva candidatura i serà admesa a la seu de l’Associació sempre que sigui proposat pel mínim nombre 
d’associats que desprès s’indica, fent expressa manifestació de la seva acceptació del càrrec, en el cas d’ésser 
elegit.   

Admissió de candidats 

   Per a tresorer/a  ..................................  10 firmes 
   Per a vocal ...................................   5 firmes 
 
Advertint que per a vocal territorial, tots els proponents han de residir a la demarcació o província 
corresponent. Per tal de facilitar el contacte entre els associats i concentrar les seves propostes, els delegats 
actuals podran convocar oportunament una reunió amb aquesta finalitat. 
Naturalment, són perfectament vàlides les cartes d’associats proposant candidats. 
 

Les propostes de candidats seran admeses a la seu de l’Associació fins a dotze hores del dia 4 de novembre. El 
mateix dia 4 de novembre, la Junta Directiva procedirà a l’aprovació de la relació de candidats que reuneixin 
les condicions d’elegibilitat. Aquesta relació serà tramesa a tots els associats, anunciant la data en què tindrà 
lloc la votació (es preveu per al proper 13 de desembre). 

Proclamació de candidats. 

 
Restem a la teva disposició per a qualsevol dubte o aclariment i et saludem ben cordialment. 
 
        Nuria Cañameras Riba   
P.D. S’adjunta fotocòpia dels estatuts  i el   SECRETARIA 
procediment i calendari de les eleccions.     
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