Proposta de modificació dels estatuts per a poder
continuar amb la possibilitat de fer assemblees generals
i reunions de junta directiva de forma telemàtica
El context de pandèmia ens ha permès celebrar l’assemblea general de forma
telemàtica gràcies a la regulació normativa que ha fet la generalitat per tal
que les associacions poguéssim continuar amb les nostres obligacions.
Un cop anem tornant a una normalitat que ens permet celebrar les
assemblees generals de forma presencial, aquesta regulació desapareixerà, i
ens cal fer canvis en els estatuts per tal de poder continuar fent assemblees
generals de forma telemàtica.
L’experiència d’aquests dos últims anys, celebrant l’assemblea general
forma telemàtica ens ha fet veure que és una eina que podem aprofitar en
futur, facilitant als nostres socis una forma més de participació
l’assemblea general, sense excloure els que vulguin exercir el seu vot
forma presencial.
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És per això que es proposa el canvi dels articles 11 i 17 dels nostres estatuts
que quedarien amb el següent redactat:

Article 11 (substitueix els punts 1 i 2 actuals)
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una
convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc,
la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la
reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili postal,
a l’adreça de correu electrònic o a altres mitjans telemàtics de
comunicació que constin identificats en la relació actualitzada
d’entitat.
3. Les reunions de l’Assemblea General es podran fer per mitja de
videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que quedi
garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del
vot. En aquest cas la reunió se celebra on és la persona que la
presideix.

Article 17 (substitueix tot l’article)
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la
persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la
periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser
inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest
caràcter el president/a o bé si ho sol·licita dels membres que la
componen.
3. Les reunions de Junta Directiva es podran celebrar per mitjà de
videoconfèrencia o d’altres mitjans de comunicació, sempre que quedi
garantida la identificació de les persones assistents, i la continuïtat en
la comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió
del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra on és la
persona que la presideix.

