RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS

1- L’ASSOCIACIO DE PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE L’ESPANYOL
(APMAE) es una associació inscrita al Registre d’Associacions de
Barcelona. La mateixa es regeix per la Llei 4/2008 de 24 d’abril del
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, la Llei Orgànica 1/2002 de 22
de març i pels seus estatuts.
2- D’acord amb el que disposa l’article 16 è dels seus estatuts, el
passat dia 30 d’abril de 2016 l’ASSOCIACIO DE PETITS I MITJANS
ACCIONISTES DE L’ESPANYOL va convocar eleccions a la seva Junta
Directiva.
FETS
-

-

-

-

-

L’últim dia del termini establert, mitjançant correu electrònic dirigit
a la Associació en Miquel Orò Casanovas va fer arribar una
sol·licitud de candidatura per a concórrer al procés electoral.
La mateixa consisteix en el document escanejat on s’addicionen
fulls de suport de sis persones junt al Sr. Oró que en paraules
seves “donen suport a la meva candidatura”. Els documents de
suport venen signats per Francisco Javier Valle Martín, Maria Àngels
Aragonés Pagés, Joaquin Ferrer Adrolar, Maria Àngels Ledo
Fernández, Melcior Friona Buixeda, Lluis Oró Bacardí i el propi
Miquel Oró Casanovas.
De la redacció dels documents adjunts es dedueix que les persones
descrites no es presenten a la Junta en cap condició i es limiten a
donar suport al Sr. Oró
La candidatura presentada no designa cap persona per a fer
funcions de vicepresident, ni de tresorer, ni de secretari, ni cap
vocal. S’intueix que en Miquel Oró Casanovas es postula per al
càrrec de President.
Fetes les comprovacions oportunes resulta que només el Sr. Miquel
Oró Casanovas i el Sr. Lluis Oró Barcardí ostenten la condició de
afiliat a l’APMAE. Les demes persones que donen suport a la
candidatura no son membres de la Associació de Petits i Mitjans
Accionistes de l’Espanyol i en conseqüència no estan ni han estat
mai al corrent de pagament de quotes.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- De conformitat amb el que disposa l’article 14.1 dels
Estatuts de l’APMAE la Junta Directiva de la Associació es
composarà com a mínim d’un President, un Vicepresident, un
Secretari, un Tresorer i tres Vocals.
Segon.- El article 16,1 i 16,2 referits al procés electoral estableix
que les candidatures s’han de presentar en llistes tancades que
designin tots el càrrecs que regula l’article 14.1.
Tercer.- L’article 16,3 dels estatuts estableix els requisits per a
formar part de les candidatures, essent obligatori ser major d’edat
a la data de la celebració de l’assemblea en la que e’esculli la nova
Junta Directiva, ser membre d’APMAE (inscrit al Llibre de Socis de
la associació) amb una antiguitat mínima de sis mesos i trobar-se
al corrent de pagament de les quotes.
Quart.- La sol·licitud de candidatura promoguda per el Sr. Oró no
reuneix els requisits legals i estatutaris atès que no incorpora set
persones susceptibles de formar-ne part, atès que no designa
membres per a ocupar els càrrecs i atès que es composa d’una
sola persona i documents de suport de cinc persones alienes a
l’APMAE i només un altre membre de l’Associació.
Per això de conformitat amb el que estableix l’article 16.6 dels
Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE
L’ESPANYOL

DECIDIM

La INADMISIÓ de la sol·licitud de candidatura promoguda
pel Sr. Miquel Oró Casanovas a les eleccions a la Junta Directiva
de l’ASSOCIACIÓ DE PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE
L’ESPANYOL per incompliment dels requisits establerts en els
estatuts de la mateixa, per las raons que es diuen en el cos
d’aquesta resolució.
D’acord amb el que disposa l’article 16.7 disposa d’un termini de
dos dies per a presentar al·legacions a aquesta resolució i les
proves que estimi oportunes per a justificar-les.
Barcelona a dilluns, 16 de maig de 2016

