ASSEMBLEA ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS 28-6-2018

Punt 6 de l’ordre del dia: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 10, 18 I 20
DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO PER DONAR
COMPLIMENT AL REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
1r canvi: Article 10è (canvi en text subratllat)
→ Redactat actual Article 10è:
Causarà baixa de I'Associació, i així ho haurà de decidir la Junta Directiva, tot soci actiu que degui tres
mensualitats i que essent requerit pel pagament s'hi negui. També causarà baixa, per decisió de la
Junta Directiva, tot soci que faltés als deures reglamentaris. També causarà baixa voluntària el soci
que comuniqui per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
→ Proposta de modificació de l’Article 10è:
10.1 Causarà baixa de I' Associació, i així ho haurà de decidir la Junta Directiva, tot soci actiu que degui
tres mensualitats i que essent requerit pel pagament s'hi negui. També causarà baixa, per decisió de
la Junta Directiva, tot soci que faltés als deures reglamentaris. També causarà baixa voluntària el soci
que comuniqui per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
10.2 La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes infraccions es poden
qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació
fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament de règim intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador
i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades
poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.
2n canvi: Article 18è (canvi en text subratllat)
→ Redactat actual Article 18è:
L'Assemblea General, en sessió extraordinària, es reunirà quan la Junta Directiva ho acordi, i si és
sol·licitada com a mínim per una tercera part dels socis actius. En aquest últim cas, la convocatòria
tindrà lloc dintre els quinze dies següents a la data en què hagi estat sol·licitada. L'Assemblea General
Extraordinària es convocarà amb vuit dies d'anticipació i en la mateixa forma que l’Ordinària, però
quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de socis assistents.

→ Proposta de modificació de l’Article 18è:
L'Assemblea General, en sessió extraordinària, es reunirà quan la Junta Directiva ho acordi, i si és
sol·licitada com a mínim per un 10% dels socis amb dret a vot. En aquest últim cas, la convocatòria
tindrà lloc dintre els quinze dies següents a la data en què hagi estat sol·licitada. L'Assemblea General
Extraordinària es convocarà amb vuit dies d'anticipació i en la mateixa forma que l’Ordinària, però
quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de socis assistents.

3r canvi: Article 20è (canvi en text subratllat)
→ Redactat actual Article 20è:
El càrrec de membre de Junta s’exerceix personalment.
S’exceptuen els qui són cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin. En aquest cas pot
actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la substitució d’acord amb les regles d’organització de
la institució de què es tracti. Aquetes persones jurídiques han d’estar representades a la Junta d’una
manera estable, per això la persona a la que correspongui aquesta funció mantindrà una constància amb
la finalitat de poder desenvolupar les seves obligacions amb el coneixement i la cura necessària.
Els membres representants de les famílies i la societat civil exerciran el seu càrrec per un termini de 4
anys. I poden ser, en tot cas, reelegits un màxim d’una vegada en el mateix càrrec.
El càrrec de President serà limitat a dos mandats.
Els càrrecs vacants que es produeixin s’assignaran segons el que correspongui en el termini de 6
mesos. Si les vacants es produeixen abans de l’acabament del mandat, el substitut serà nomenat pel
període pendent fins a finalitzar el mandat.
→ Proposta de modificació de l’Article 20è:
El càrrec de membre de Junta s’exerceix personalment.
S’exceptuen els qui són cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin. En aquest cas pot
actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la substitució d’acord amb les regles d’organització de
la institució de què es tracti. Aquetes persones jurídiques han d’estar representades a la Junta d’una
manera estable, per això la persona a la que correspongui aquesta funció mantindrà una constància amb
la finalitat de poder desenvolupar les seves obligacions amb el coneixement i la cura necessària.
Els membres representants de les famílies i la societat civil exerciran el seu càrrec per un termini de 4
anys. I poden ser, en tot cas, reelegits un màxim d’una vegada en el mateix càrrec.
El càrrec de President, Vicepresident 1r, Vicepresident 2n, Secretari, Tresorer i Vocal podrà exercir-se
durant un màxim de dos mandats de 4 anys en el mateix càrrec.
Els càrrecs vacants que es produeixin s’assignaran segons el que correspongui en el termini de 6
mesos. Si les vacants es produeixen abans de l’acabament del mandat, el substitut serà nomenat pel
període pendent fins a finalitzar el mandat.

