ASSEMBLEA ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS 29-6-2017
Punt 6 de l’ordre del dia: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DOS ARTICLES DELS ESTATUTS
DE L’ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO PER ADAPTAR-LOS ALS ESTATUTS DE LA
FUNDACIÓ SANT TOMÀS
1r canvi: Article 20è
Redactat actual Article 20è:
La Junta Directiva és renovarà per la meitat cada tres anys i els seus membres seran reelegibles, llevat del càrrec del
President, que serà per un període màxim de 12 anys. Les vacants que puguin produir-se, en nombre no superior a la
meitat, seran cobertes per la pròpia Junta Directiva, fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària.
Proposta d’adaptació de l’Article 20è perquè sigui concordant amb els estatuts de la Fundació:
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.

2n Canvi: Article 19è
Redactat actual Article 19è i destacat en negreta i subratllat la proposta d’afegit per deixar-lo igual que
els estatuts de la Fundació:
La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació.
La Junta Directiva està composta per un mínim de 12 membres i un màxim de 21 membres, tots els socis de l’entitat.
-

1 representant de familiars o tutors de les persones ateses a cada servei que tingui l’entitat, que actualment són:
CDIAP Tris Tras (que inclou Espai Viu), Escola l’Estel, Servei de Formació i Inserció Laboral Eina, Centre
Ocupacional, Centre Especial de Treball Tac Osona, Servei d’Habitatge Clarella, centre Riudeperes i el Servei
d’esport i Lleure CAR. Cada servei tindrà un representant que serà elegit mitjançant votació a l’assemblea general
per part dels socis actius, que tinguin un familiar o tutelat atès al propi servei.
S’establirà un sistema regulat de votació mitjançant candidatures, igual per a cada servei, establint que els socis
actius només votin el seu representant dels serveis en el que el seu familiar o tutelat estigui atès.

-

5 són representants de corporacions locals o institucions publiques o privades designats per aquestes.

-

5 membres més són persones físiques o jurídiques representants de la societat civil, proposats per la Junta
Directiva i ratificats per l’Assembles General.

La Junta Directiva està formada pel President, el vicepresident primer, el vicepresident segon , el secretari, el tresorer
i els vocals.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General, en els termes exposats
anteriorment, essent la pròpia Junta Directiva la que determini l’exercici dels càrrecs representatius.
Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès
pel Secretari i amb el vist i plau del President.

