ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA celebrada el 4 de novembre de 2011 al Centre
Cívic Pati Llimona de Barcelona

__________________________________________

L’assemblea s’inicia a les 7 h de la tarda amb l’assistència de 4 associats i el següent ordre
del dia:

1. Aprovació del nou redactat dels Estatuts
La presidenta dóna la benvinguda i justifica el canvi en el text dels Estatuts que regeixen
l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya com a conseqüència de diverses
modificacions en la legislació catalana que regula la naturalesa i organització de les persones
jurídiques, en concret, per l’entrada en vigor de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya.
Exposa els principals canvis introduïts en el redactat del text estatutari tot destacant-ne els
següents:
- una major adaptació del funcionament de l’Associació a les noves tecnologies: introducció
de forma explícita de la possibilitat de vot per correu en l’elecció de la Junta Directiva i de la
utilització del correu electrònic per convocar les persones associades
- una delimitació més precisa de la naturalesa i funcionament de l’Assemblea: limitació de les
deliberacions de l’Assemblea a un Ordre del dia prèviament establert i atorgament de la
representativitat de l’Assemblea als presents a les reunions, excepte en l’elecció de la Junta
Directiva on es permet la participació de persones associades no presents mitjançant el vot
per correu.
- un reforç de la relació de l’Associació amb el Col·legi de Geògrafs, mitjançant la inclusió de
les entitats públiques com a receptores dels romanents de l’Associació en cas de dissolució.
Abans de procedir a la votació, la presidenta introdueix una esmena al text que han rebut
tots els associats. Vist que en els propers dies l’AGPC té la intenció de traslladar la seu de les
seves oficines, es modifica l’article 4 i se substitueix "Avinguda Portal de l’Àngel, 7, 4t,
despatx S/U" per "carrer Muntaner, 81, 6è 1a".
A continuació s'aprova per assentiment de tots els presents el nou redactat dels Estatuts de
l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.

2. Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva
La presidenta exposa que per tal d'adequar-se als nous Estatuts tot just aprovats, cal
ratificar la composició de l'actual Junta Directiva, que va ser elegida a per l'Assemblea en la
reunió celebrada a Barcelona el 27 de febrer de 2009 i de la que formen part Isabel Clos
Costa (Presidència), Joana Llinàs Serrahima (Vicepresidència), Mariàngels Trèmols Gironell
(Secretaria), Pere Suau Sánchez (Tresoreria), i Antoni Larrull Chimisanas, Sergi Cuadrado
Ciuraneta, i Sílvia Soriano Oromí (Vocalies).
S'aprova la ratificació per assentiment de tots els presents.

3. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció dels assistents.
Sense més qüestions per tractar, es conclou l'Assemblea a 2/4 de 8 h del vespre.

