
                                        RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS 

1- L’ASSOCIACIO DE PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE L’ESPANYOL (APMAE)
es una associació inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, i que 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 16è dels seus estatuts, el passat dia 14 de
setembre  de  2020   l’ASSOCIACIO  DE  PETITS  I  MITJANS  ACCIONISTES  DE
L’ESPANYOL (APMAE) va convocar eleccions a la seva Junta Directiva. 

FETS 

1.- El dia 21  de setembre de 2020, i dintre del termini establert, es va presentar a la
seu social de l´Associació, en la forma establerta a l´article 16è, 4, dels seus Estatuts,
una candidatura per a concórrer al procés electoral, encapçalada pel Sr. Carles Bosch
Sansa, anomenada “Units Tornarem”, i que està composta pels següents membres
amb els següents càrrecs:

President: Sr. Carles Bosch Sansa. 
Vicepresident: Sr. Ferran Marín Pastor. 
2on Vicepresident: Sr. Joan Avilés García.
Secretari: Sr. Enric Verdet Martí
Tresorer: Sr. Enric Eito Ros.
Vocals: Sr. Juan-Manuel Carrasco Parodi, Sr. Ramon Rius Marín i Sr. Arnau Baqué Roig.

2.-  Fetes  les  comprovacions  oportunes,  resulta  que  tots  els  components  de  la
candidatura són majors d´edat, estant al corrent de pagament de les quotes com a
membres  de la  “Associació  de  Petits  i  Mitjans  Accionistes  de l’Espanyol”  (APMAE),
figurant en el Llibre-Registre de socis de l´Associació amb una antiguitat superior als
sis mesos.

3.- No s´ha presentat cap altre candidatura dins del termini establert en l´anunci de
convocatòria.
 
FONAMENTS DE DRET 

Primer.- De conformitat amb el que disposa l’article 14.1 dels seus Estatuts, la Junta
Directiva de la “Associació de  Petits i Mitjans Accionistes de l´Espanyol” (APMAE) es
composarà com a mínim d’un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i
tres Vocals. 

Segon.-  L´article  16è  dels  Estatuts,  referit  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, amb un mínim de set membres.



Tercer.-  L’article  16è  dels  estatuts  estableix  els  requisits  per  a  formar  part  de les
candidatures, essent obligatori ser major d’edat, membre de 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.

Per tot això, i  de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE
PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE L’ESPANYOL  (APMAE),

DECIDIM :

Es  proclama  l'admissió  de  la  candidatura  promoguda  pel  Sr.  Carles  Bosch
Sansa, única presentada,  a les Eleccions a Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ DE
PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE L’ESPANYOL (APMAE),  atès el  compliment
dels requisits establerts en els Estatuts de la mateixa. 

Barcelona, a 1 ‘octubre de 2020. 


