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Assemblea General Extraordinària 
22 d’octubre 2019- 20:00h :: Badalona. 
 
Socis Assistents amb veu i vot:  
Cano Serra, Almirall Pujol, Serrano Soler, Gutiérrez Ruiz, Palenque Vergés, Escaño Platas, Navarro 
Latorre, Sambola López, Martín Alemany, Alférez Galceran, Bitlloch Galceran, Borrás Macián, Climent 
Pruneda, Cid Barriga, Rocha Barriga, Mons Garcia, Gratacòs Canals, Sánchez Vidal. 
 
Assistens amb veu i sense vot: Anna Pruneda,  
 
Ordre del día 

- Presentació de modificacions i aprovació dels nous estatuts. 

 
El president passa a exposar els diferents canvis proposats  
 

Article actual Proposta d’article 

Article 5. Condició d'associat 
1. Són associats –o socis de l’Associació– els 
pares, mares o, si escau, els representants 
legals 
dels alumnes matriculats en el centre que 
manifestin la seva voluntat de pertànyer com a 
tals a 
l’entitat i que contribueixin al seu sosteniment 
amb les quotes a què es refereix l’article 29è 
dels 
presents estatuts. 

Article 5. Condició d'associat 
1. Són associats –o socis de l’Associació– els 
pares, mares o, si escau, els representants 
legals 
dels alumnes matriculats en el centre que 
manifestin la seva voluntat de pertànyer com a 
tals a 
l’entitat i que contribueixin al seu sosteniment 
amb les quotes a què es refereix l’article 7è dels 
presents estatuts. 

Article 16. Membres de la Junta Directiva 
1. La Junta Directiva és constituïda pels càrrecs 
següents: president, vicepresident, secretari, 
tresorer i vocals. Aquests càrrecs han de ser 
exercits per persones diferents. 

Article 16. Membres de la Junta Directiva 
1. La Junta Directiva és constituïda com a mínim 
pels càrrecs següents: President, 
Vicepresident i Secretari. Aquests càrrecs han 
de ser exercits per persones diferents. 

Article 17. Durada del càrrec dels membres de 
la Junta Directiva 
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el 
seu càrrec durant un període de quatre anys 
sens perjudici que puguin ser reelegits. 

Article 17. Durada del càrrec dels membres de 
la Junta Directiva 
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el 
seu càrrec durant un període inferior o igual de 
quatre anys sens perjudici que puguin ser 
reelegits 

 
 
Es procedeix a votar.  Queden aprovats els canvis per unanimitat.  
 
 
 
A Badalona 22 d’octubre de 2019 
 
President         Secretària 
Jose Rocha         Verònica Platas 


