
      Barcelona, 7 de novembre del 2020 

 

Benvolgut associat/da 

El  desembre  de 2020 acaba el mandat de l'actual Junta Directiva de la nostra 

associació, per això, es convoquen eleccions per a la seva renovació. Aquesta 

convocatòria s'ha hagut d'ajustar a la situació per la COVID-19. 

Sabem que tots tenim molta feina i no disposem de massa temps però estem 

lluitant per benestar dels fills i filles i si no ho fem nosaltres serà difícil que algú 

ens ho faci. 

Animar-vos a presentar-vos i participar com a membres de l’AFASAF que 

sou. Ens uneix la defensa del SAF  i el compromís per fer més integrador i 

enriquidor la participació i inclusió dels  nostres filles i fills en la nostra 

societat, 

Presentar-se, participar i col·laborar com a membre de la Junta  dòna lloc a 

millorar, continuar, innovar i lluitar  per aconseguir els objectius que tots 

perseguim.  

Implicar-se en aquesta acció conjunta obtindrem resultats més positius que 

si ho fem a escala individual.  

PARTICIPA i fes ús de tot plegat per millorar–ho. Ben segur que els teus 

projectes són els nostres. 

Tot seguit us adjuntem la convocatòria i el calendari d’eleccions. 

Salutacions, 

 

 

 

Teresa Nuñez 

Presidenta 



 

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER A LA 
RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La presidenta d’ AFASAF, Sra Teresa Nuñez comunica a totes les sòcies i tots 
els socis a la convocatòria del: 

 

PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
(presidència, vicepresidència, tresoreria, secretaria i vocalies) 

 

1. Podran votar i ser elegides  totes les persones que siguin sòcies 
d’AFASAF i estiguin al corrent del pagament de la quota del -2020. 

 

2. AFASAF haurà de tenir coberts almenys els següents llocs de forma 
obligatòria: 

a. President/a     

 b. Vicepresident/a      

 c. Tresorer/a     

 d. Secretari/a     

  e. Vocals 

Vocals podran haver-hi, mínim d’un (segons s’indica en els estatuts de 
l’Associació). Per tant, les candidatures conjuntes hauran d’estar 
formades per almenys cinc membres.   

 

3. La presentació de les candidatures es pot realitzar des del 10 de novembre 
fins el 25 de novembre a les 24 hores, per fer-ho nomes cal emplenar la fitxa 
que us adjuntem i enviar-ho al correu electrònic a ;  

eleccionesafasaf@ gmail.com 

A l'escrit de presentació de la candidatura, caldrà indicar el DNI dels membres 
que la formen. 



 

4. Les CANDIDATURES presentades es publicaran a la web d’AFASAF  i en 
els grups de Whatsapp. 

 

5. Els candidats podran realitzar la seva campanya des del mateix dia 26 de 
novembre fins al .10 de desembre 

 

6. En cas d’haver més d’una candidatura, l'elecció dels membres de la Junta 
Directiva se celebrarà el dia  12 de desembre en l’assemblea general  Degut a 
l’excepcionalitat de la situació que estem vivint, per la COVID-19, la votació es 
realitzarà mitjançant correu electrònic i/o per videoconferència i serà per vot 
obert. S’indicarà el link i la contrasenya per a accedir-hi. 

 

7. En cas d’haver una única candidatura es proclamaria la mateixa en 
l'Assemblea ria i, en el cas de dos o més candidatures, la votació es realitzarà 
en l'acte i el dia assenyalat a aquest efecte, això  en l'Assemblea General 
Ordinària convocada per al pròxim 12 de desembre a les 17 hores primera 
convocatòria i a les 18h  segona, en la forma que s’ha indicat, per a l'elecció de 
la nova Junta Directiva per als pròxims  quatre  anys. 

 

8. La Taula Electoral estarà composta per un President/a, Secretari/a i una o un 
vocal, a més de 3 suplents, tots ells triats per sorteig d'entre els socis 
assistents. 

  

 

Teresa Nuñez 

Presidenta d’AFASAF : 


