ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
ÚNIC.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 11.3, 12.1,
13.3, 14.2, 21.2, 21.3 I 31 DELS ESTATUTS PER INCLOURE LA
MENCIÓ VICEPRESIDENTS/ES I PER CORRECCIÓ D’ERRORS.
PROPOSTES DE REDACCIÓ DELS ESMENTATS ARTICLES
ARTICLE 11.3.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el/la president/a
de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el/la
vicepresident/a-vicepresidents/es o el vocal de més edat de la Junta.
Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta
Directiva.
ARTICLE 12.1.
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament en primera
convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels associats
presents; i en segona convocatòria amb 3 assistents com a mínim
(president/a o vicepresident/a-vicepresidents/es, secretari/ària i un
soci/sòcia). La segona convocatòria s'haurà de celebrar quinze minuts
després que la primera i en el mateix lloc.
ARTICLE 13.3
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la constitució
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja
existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts
dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es
presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria
relativa dels socis presents o representats.
ARTICLE 14.2.
2. La Junta Directiva està composta pel president/a, el/la
vicepresident/a-vicepresidents/es, el secretari/ària, el tresorer/a i els
vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

ARTICLES 21.2 I 21.3
2. El vicepresident/a substituirà el president/a en cas d’absència o
malaltia, i tindrà les mateixes funcions. En el supòsit d’haver més
d’un vicepresident, qualsevol d’ells podrà substituir el president/a.
3. En cas d’absència del president/a i el/la vicepresident/avicepresidents/es, assumirà les seves funcions el vocal de més edat.
ARTICLE 31.
La modificació d’aquests estatuts s’haurà de fer en Assemblea
Extraordinària degudament convocada amb un ordre del dia que
especifiqui el redactat que es proposa dels articles que s’han de
modificar, sens perjudici que a la mateixa assemblea es puguin
introduir modificacions al text inicialment inclòs a l’ordre del dia per
fer admissible la seva aprovació.
Per modificar els estatuts caldrà un quòrum en primera convocatòria
del 20% dels socis i el vot favorable de la meitat més u dels presents.
Si no s’assolís aquell quòrum s’admetrà l’aprovació de la modificació
en segona convocatòria per majoria dels assistents sense exigència
de quòrum mínim.

