
LA MOLINA CLUB D’ESPORTS  

JUNTA ELECTORAL ELECCIONS 2022 

A L’ATENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL Sr. LLUÍS JULIÀ I TORRENT 

D’acord amb la convocatòria d’eleccions a la Presidència de La Molina Club d’Esports 
previstes d’acord amb el calendari electoral aprovat a l’Assemblea General 
Extraordinària el passat dia 21 de maig, vull manifestar el següent: 

Presentar la meva candidatura per presidir: 

LA MOLINA CLUB D’ESPORTS pels propers 4 anys, d’acord amb els següents articles 
dels estatuts de l’entitat: 

Article 12.- 

• Punt 2.-  La Junta Directiva estarà formada per un mínim de 3 membres. 
• Punt 3.-  Els càrrecs de la Junta Directiva són el de president o presidenta, el de 

secretari o secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans 
citats a la Junta hi poden un, una o més vicepresident o vicepresidenta i els i les 
vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la Junta Directiva 
ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern. 

• Punt 4.-  L’adscripció dels càrrecs de Junta Directiva s’ha de fer entre les sòcies i 
socis que la integren, segons decisió del president/a. 

• Punt5.- Els i les membres de la Junta Directiva tenen un mandat de 4 anys. Tots 
els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions 
són totals. 

• Punt 6.- A cada persona membre de la Junta Directiva li és d’aplicació l’estatut 
del directiu, previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant 
exerciran el càrrec de manera gratuïta. 

Article 15.- 

• Punt 1.- Les persones que han de compondré la Junta Directiva han de ser 
elegides, en reunió d’assemblea general, per majoria de vots mitjançant sufragi 
lliure, presencial, directe, igual i secret. 

• Punt 2.- Són lectors i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, 
d’acord amb el que preveu l’article 8.2 dels estatuts. 

President: 

• Jaime Puig i Sans 
• DNI: 37.680.195-P 

Vicepresident: 

• Jordi Casals i Subirana 
• DNI: 33.939.366-Z 



Secretari General: 

• Francesc Tarrats i Herrero 
• DNI: 46.220.044-A 

Tresorer: 

• Xavier Vidal i Maragall 
• DNI: 46.121.501-S 

Vocals: 

• Pilar Alegre i Arquillo 
• DNI: 40.560.135-A 

 
• Helena Salmerón i Riu 
• DNI: 53.291.297-K 

 
• Maria Puig i Galcerán 
• DNI: 46.147.977-H 

 
• Anna Cervantes Guillamat 
• DNI: 52.599.898-W 

 
• Moisés Félez i Xutglà 
• DNI: 40.313.070-G 

 
• Pere Navarra i Alzamora 
• DNI: 40.272.321-B 

 
• Abel Rocha i Marull 
• DNI: 52.167.051-S 

 
• Joan Tàrraga i Rosell 
• DNI: 46.742.975-Y 

 
• Eduard Oltra i Ortí 
• DNI: 44.022.973-F 

 

                                                  Signat: Jaime Puig i Sans    

                                                               DNI: 37.680.195-P                    

                                                                                                     Barcelona 27 de maig de2022 


