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Article 3r. L'Associació desenvoluparà les seves activitats
dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Article 4t. El domicili de l'Associació queda establert a la
ciutat de Barcelona, Passeig de Sant Joan 10, pral. 2a, sense
perjudici que es pugui efectuar el canvi de domicili quan així
ho decideixi l'Assemblea per majoria simple i/o a petició del
Consell de Direcció.

Article 2. Àmbit territorial. L’Associació desenvoluparà
les seves activitats dins l’àmbit nacional de l’Estat
Espanyol, essent Catalunya el territori sobre el que
l’entitat desenvolupa la seva principal activitat.

Article 4. Domicili. L’Associació estableix el domicili
social a Barcelona, C/ Sant Adrià 20, Fàbriques de
Creació, sense perjudici que els òrgans de govern puguin
acordar-ne, en qualsevol moment, un canvi. En aquest
cas, el canvi de domicili s’ha de comunicar a l’oficina
pública de registre d’estatuts corresponent. L’Associació
també podrà establir les delegacions i les
representacions que consideri més adients per
aconseguir els seus objectius.
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Article 6è. Podran formar part de l'Associació totes les
persones que duguin a terme a Catalunya la seva activitat
professional com a actors, directors i ajudants de direcció,
en el teatre, la ràdio, el cinema, la televisió i en general en
tots els mitjans àudio visuals i/o escènics. S'entén per
activitat professional, aquell treball de caràcter retribuït i
regulat mitjançant un contracte.

Article 6. Podran formar part de l'Associació totes les
persones que duguin a terme, a l’estat Espanyol i
principalment a Catalunya, la seva activitat professional
com a actors, actrius, directors, directores i ajudants de
direcció, en el teatre, la ràdio, el cinema, la televisió, el
doblatge i en general en tots els mitjans àudio visuals i/o
escènics. S'entén per activitat professional aquell treball
de caràcter retribuït i regulat mitjançant un contracte.
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Article 7è. Podran associar se:

a) Les persones que estiguin titulades per l'Escola Superior
d'Art Dramàtic, o de qualsevol altra escola reconeguda
oficialment o per l'Associació.

b) Els actors i les actrius que hagin intervingut
professionalment, com a mínim, en 1 activitat professional
(muntatge teatral, dramàtic de TV, programa dramàtic de
ràdio, pel·lícula).

c) Els directors que hagin intervingut professionalment, com a
mínim, en 1 activitat professional (muntatge teatral, dramàtic
de TV, programa dramàtic de ràdio, pel·lícula).

d) Els ajudants de direcció que hagin treballat
professionalment, com a mínim, en 1 activitat professional
(muntatge teatral, dramàtic de TV, programa dramàtic de
ràdio, pel·lícula).

Article 7. Podran associar se:

a) Les persones que estiguin titulades per l'Escola Superior
d'Art Dramàtic, o per qualsevol altra escola reconeguda
oficialment o per l'Associació.

b) Els actors i les actrius que hagin intervingut
professionalment en com a mínim 1 activitat professional
(muntatge teatral, audiovisual, ràdio, doblatge...).

c) Els directors que hagin intervingut professionalment en
com a mínim 1 activitat professional (muntatge teatral,
audiovisual, ràdio, doblatge...).

d) Els ajudants de direcció que hagin treballat
professionalment, com a mínim, en 1 activitat professional
(muntatge teatral, audiovisual, ràdio, doblatge...).

e) Les persones físiques que, sense tenir titulació ni haver
intervingut/treballat professionalment en cap activitat
professional, comptin amb l’aval d’almenys dos (2) membres
de l’Associació.
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Article 10è. Contra la denegació de la sol·licitud, la persona
interessada podrà presentar un recurs al Consell de Direcció, i
posteriorment a l'Assemblea General, i aquesta dictaminarà
la resolució definitiva un cop escoltat el sol·licitant.

Article 12è. La resolució de pèrdua de la condició de
membre de l'Associació, previst en els apartats c), d) i e) de
l'article anterior, serà sempre motivada i resultant d'un
expedient contradictori, obert a l'efecte per decisió de la
Secretaria General, i resolt pel Consell de Direcció.
Contra la resolució de la pèrdua de la condició de membre de
l'Associació, la persona interessada podrà recórrer,
presentant un recurs en el termini de 30 dies, a partir de la
notificació, a l'Assemblea General, i aquesta, dictaminarà la
resolució definitiva un cop escoltat el sol·licitant.

Article 15è. Seran òrgans rectors de l'Associació:
a) L'Assemblea General.
b) El Consell de Direcció.
c) La Junta Executiva.

Article 10. Contra la denegació de la sol·licitud, la persona
interessada podrà presentar un recurs a la Junta Executiva, i
posteriorment a l'Assemblea General; i aquesta dictaminarà
la resolució definitiva un cop escoltat el sol·licitant.

Article 12. La resolució de pèrdua de la condició de membre
de l'Associació, previst en els apartats c), d) i e) de l'article
anterior, serà sempre motivada i resultant d'un expedient
contradictori, obert a l'efecte per decisió de la Secretaria
General i resolt per la Junta Executiva.
Contra la resolució de la pèrdua de la condició de membre de
l'Associació, la persona interessada podrà recórrer,
presentant un recurs -en el termini de 30 dies a partir de la
notificació- a l'Assemblea General; i aquesta dictaminarà la
resolució definitiva un cop escoltat el sol·licitant.

Article 15. Seran òrgans rectors de l’Associació:
a) L’Assemblea General.
b) La Junta Executiva.
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Article 16è. L'Assemblea General.
L'Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de l'Associació, està integrada
per la totalitat de les persones associades i ostenta la seva representació.
L'Assemblea General es reunirà de forma ordinària o extraordinària.
L'Assemblea General de forma ordinària es reunirà cada 6 mesos, i serà
convocada per escrit pel Consell de Direcció, amb un mínim de quinze dies
d'antelació. A la convocatòria es fixarà dia, lloc, hora i ordre del dia.
L'Assemblea General es reunirà de forma Extraordinària quan ho convoqui el
Consell de Direcció o ho sol·liciti un nombre de persones equivalent al 10% del
cens social. Caldrà una convocatòria específica per escrit, amb una antelació
mínima de cinc dies, on es fixarà dia, lloc, hora i expressió dels assumptes
concrets a tractar. En les reunions de l'Assemblea General Extraordinària no es
podrà tractar cap tema que no figuri en l'ordre del dia.

Article 16. L’Assemblea General.
16.1.- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, els membres de la
qual en formen part de manera irrenunciable.
16.2.- Els membres de l’AADPC, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de
l’Assemblea.
16.3.- Tots els membres de l’Associació queden subjectes als acords de
l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents
que s’han abstingut de votar.
16.4.- L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop
l’any, i serà convocada als associats i associades per la Junta Executiva per
qualsevol dels mitjans de comunicació disponibles per l’AADPC -inclosos mitjans
telemàtics- amb un mínim de 10 dies a la data prevista per efectuar l’Assemblea
General Ordinària.
16.5.- La Junta Executiva pot convocar Assemblea General Extraordinària sempre
que ho consideri convenient. També es convocarà Assemblea General
Extraordinària quan ho sol·liciti un 10% dels associats/associades del cens social.
En aquest cas, l’Assemblea ha d’efectuar-se dins del termini de 30 dies a comptar
des de la sol·licitud. En ambdós casos caldrà una convocatòria específica -per
qualsevol dels mitjans de comunicació disponibles per l’AADPC- amb una antelació
mínima de 5 dies a la data de celebració de l’Assemblea, on es fixarà dia, lloc,
hora i expressió dels assumptes concrets a tractar, que figuraran a l’ordre del dia.
En les reunions d’Assemblea General Extraordinària no es podrà tractar cap tema
que no figuri en l’ordre del dia.
16.6.- Assistirà a l’Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, la
persona que ocupi el càrrec de Gerència de l’Associació, amb veu però sense vot.
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Article 18è. Preassemblees territorials.

Amb cinc dies d'antelació a l'Assemblea General, tant l'Ordinària com
l'Extraordinària, se celebraran Preassemblees Territorials en les comarques que
l'Associació tingui delegacions implantades.

Aquestes reunions seran convocades pel Consell de Direcció mitjançant una
notificació als socis a la mateixa carta de convocatòria de l'Assemblea General.

La presidència de les preassemblees correspondrà a una Mesa constituïda tal com
regula l'article 20è d'aquests estatuts.

S'aixecarà acta, en la qual es farà constar:

a) Socis assistents.

b) Nombre de vots que ostenten.

c) Sentit del vot sobre les qüestions de l'ordre del dia de l'Assemblea General.

d) Elecció, si s'escau, del representant a l'Assemblea General, i el suplent.

L'acta serà signada per les persones que ostenten la presidència i la secretaria de
la Mesa i es traslladarà a la Secretaria General amb una anterioritat de dos dies a
l'Assemblea General.

Si un membre de l'Associació ha emès el seu vot en una Preassemblea i assisteix a
l'Assemblea General, podrà fer anular aquest vot, i serà vàlid el que emeti en
l'Assemblea General.

Article 17. Preassemblees territorials.

Amb cinc dies d'antelació a l'Assemblea General -tant Ordinària com
Extraordinària- podran, si és el cas, celebrar-se Preassemblees Territorials a les
comarques i/o territoris de l’estat on l'Associació hi tingui delegacions
implantades.

Aquestes reunions seran convocades per la Junta Executiva mitjançant una
notificació als socis a la mateixa carta de convocatòria de l'Assemblea General.

La presidència de les Preassemblees correspondrà a una Mesa constituïda tal com
regula l'article 19 d'aquests estatuts.

S'aixecarà acta, en la qual es farà constar:

a) Socis assistents.

b) Nombre de vots que ostenten.

c) Sentit del vot sobre les qüestions de l'ordre del dia de l'Assemblea General.

d) Elecció, si s'escau, del representant a l'Assemblea General i el suplent.

L'acta serà signada per les persones que ostenten la presidència i la secretaria de
la Mesa, i es traslladarà a la Secretaria General amb una antelació de dos dies a
l'Assemblea General.

Si un membre de l'Associació ha emès el seu vot en una Preassemblea i assisteix a
l'Assemblea General, podrà fer anular aquest vot, i serà vàlid el que emeti en
l'Assemblea General.
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Article 20è. Mesa de l'Assemblea General.

Cada reunió de l'Assemblea General serà presidida per una mesa que
estarà composta per tres persones, escollides entre, i per les persones
presents.

Aquesta mesa ostentarà:
a) La presidència.
b) La secretaria.
c) La vocalia de paraules.

Les funcions de la mesa de l'Assemblea General seran:

a) Ordenar el debat, concedint o retirant, en el seu cas, la paraula a
les persones que vulguin fer ús de la mateixa.

b) Proposar el contingut de les votacions a efectuar.

c) Efectuar els recomptes de les votacions.

d) Estendre l'acta de la reunió que haurà de reflectir els acords
assolits, i també els fets més importants de la mateixa.

e) Donar a la Secretaria General de la Junta Executiva una còpia de
l'acta, signada per les persones que ostentin la presidència i la
secretaria de la mesa.

Article 19. Mesa de l’Assemblea General.

Les reunions de l’Assemblea General seran presidides per les persones
que en aquell moment ocupin la Presidència, Tresoreria i Secretaria
General de l’AADPC. En cas de necessitar-se substitucions, seran els
altres membres de la Junta Executiva els qui ocupin els seus llocs.

Les funcions de la Mesa seran:

a) Ordenar el debat, concedint i/o retirant el torn de paraula a les
persones que en facin ús.

b) Proposar el contingut de les votacions a efectuar.

c) Efectuar els recomptes de les votacions.

d) Aixecar l’acta de la reunió, que haurà de reflectir els acords assolits i
ressaltar el que es consideri de rellevància
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Article 21è. Seran competències de l'Assemblea General:
a) Escollir els Consellers i Conselleres membres del Consell de
Direcció.
b) Escollir la Junta Executiva.
c) Escollir els membres de la Comissió Electoral.
d) Escollir els interventors de comptes de l'Associació.
e) Examinar, aprovar o censurar la memòria i la gestió de la Junta
Executiva i el Consell de Direcció.
f) Aprovar o denegar el balanç comptable, els comptes de pèrdues i
guanys anyals, el pressupost de l'any següent, i les quotes ordinàries i
extraordinàries que proposa el Consell de Direcció.
g) Decidir les modificacions dels presents Estatuts.
h) Aprovar els Reglaments de règim interior.
i) Resoldre tots aquells assumptes pels quals hagi estat convocada.
j) Resoldre en les reunions de caràcter ordinari i segons l'article 17è
els temes que s'hagin decidit, per majoria simple, incorporar a l'ordre
del dia.
k) Resoldre els recursos presentats per les persones associades o
sol·licitants.
l) Aprovar o denegar els convenis col·lectius proposats pel Consell de
Direcció.
m) Decidir sobre aquelles qüestions de creació, contractació i
associació amb organismes de servei que afectin els drets
fonamentals dels treballadors per compte aliè (laborals, prevenció,
assistència sanitària, prestacions socials...)

Article 20. Seran competències de l'Assemblea General:
a) Escollir la Junta Executiva.
b) Escollir els membres de la Comissió Electoral.
c) Escollir els interventors de comptes de l'Associació.
d) Examinar, aprovar o censurar la memòria i la gestió de la Junta
Executiva.
f) Aprovar o denegar el balanç comptable, els comptes de pèrdues i
guanys anuals, el pressupost de l'any següent, i les quotes ordinàries i
extraordinàries que proposa la Junta Executiva.
g) Decidir les modificacions dels presents Estatuts.
h) Aprovar els Reglaments de règim interior.
i) Resoldre tots aquells assumptes pels quals hagi estat convocada.
j) Resoldre els recursos presentats per les persones associades o
sol·licitants.
k) Aprovar o denegar els convenis col·lectius proposats per la Junta
Executiva.
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Article 25è. Votació electoral.

Les eleccions pel Consell de Direcció i la Junta Executiva es regiran per un
sistema específic de votació qualificada que desenvoluparà el capítol 6è
dels presents Estatuts.

Article 27è. El vot per correu.

En les votacions qualificades i en les votacions electorals es podrà emetre
el vot per correu.
El Consell de Direcció anomenarà a tres dels seus membres per formar part
d'una Comissió de Vot per Correu per tal de recollir i garantir el lliurament
dels vots a la Mesa que presideixi l'Assemblea General. En cas d'eleccions
serà la Comissió Electoral la que exercirà aquestes dues funcions.
Un vot per correu serà vàlid sempre que sigui rebut tal com dictamini el
Reglament de Règim Intern i/o la Comissió Electoral. Haurà de ser rebut
abans de l'Assemblea en un sobre tancat que contindrà: la identificació del
votant, i un o més sobres tancats, amb la papereta o les paperetes de vot.

Article 24. Votació electoral.

Les eleccions per la Junta Executiva es regiran per un sistema específic de
votació qualificada que desenvoluparà el capítol 5 dels presents Estatuts.

Article 26. El vot per correu.

En les votacions qualificades i en les votacions electorals es podrà emetre el
vot per correu.
La Junta Executiva nomenarà tres dels seus membres per formar part d'una
Comissió de Vot per Correu per tal de recollir i garantir el lliurament dels
vots a la Mesa que presideixi l'Assemblea General. En cas d'eleccions, serà
la Comissió Electoral la que exercirà aquestes dues funcions.
Un vot per correu serà vàlid sempre que sigui rebut tal com dictamini el
Reglament de Règim Intern i/o la Comissió Electoral. Haurà de ser rebut
abans de l'Assemblea en un sobre tancat que contindrà: la identificació del
votant i un o més sobres, tancats, amb la papereta o les paperetes de vot.

Article 27. Vot electrònic o telemàtic.

Aquest sistema de votació podrà ser emprat per decisió expressa de la
Junta Executiva tant en cas de dur a terme votació ordinària com en cas de
requerir-se expressament en el procés de votació qualificada.
Tant en un com en altre cas, se seguiran els corresponents tràmits
d’identificació (certificats digitals, mecanismes d’acreditació...) i registre,
garantint que els associats i associades puguin emetre el seu vot.
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Article 31è. Definició i càrrecs de la Junta Executiva.

La Junta Executiva és l'òrgan executiu de les decisions de
l'Assemblea General i dels acords dels Consells de Direcció.
Estarà formada per quinze persones que ostentaran els
següents càrrecs:

La Presidència.
La Vicepresidència.
La Secretaria General.
La Secretaria de Finances.
La Secretaria d’Acció Sindical
La Secretaria Adjunta d’Acció Sindical.
La Secretaria de Directors d’Escena.
La Secretaria de Cultura.
La Secretaria Adjunta de Cultura.
6 Vocalies.

En el seu cas, la Junta Executiva podrà posar en
funcionament una Secretaria de Delegacions.

Article 28. Definició i càrrecs de la Junta Executiva.

La Junta Executiva és l'òrgan executiu de les decisions de
l'Assemblea General. Estarà formada per deu (10) persones
que ostentaran els següents càrrecs:

- President/a.
- Secretari/ària General.
- Tresorer/a.
- Secretaria d’Acció Sindical.
- Secretaria de Cultura.
- 5 Vocalies.

En el seu cas, la Junta Executiva podrà posar en funcionament
una Secretaria de Delegacions.
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Article 34è. Funcions de la Junta Executiva.

a) Organitzar i dur a terme les activitats decidides per l'Assemblea
General i/o el Consell de Direcció.
b) Gestionar l'Associació en totes les funcions derivades del
funcionament general i de la seva funció específica.
c) Redactar els pressupostos i balanços.
d) Regular el règim econòmic de l'Associació, així com l'organització
administrativa.
e) Informar al Consell de Direcció dels acords presos a les reunions de
la pròpia Junta.
f) Facilitar al Consell de Direcció tota la informació relativa a les
Assemblees abans de la convocatòria d'aquestes

Article 31. Funcions de la Junta Executiva.

a)Organitzar i dur a terme les activitats decidides per l'Assemblea
General.
b) Debatre i acordar les línies d'actuació de l'Associació dins dels
criteris establerts per l'Assemblea General.
c) Gestionar l'Associació en totes les funcions derivades del
funcionament general i de la seva funció específica.
d) Redactar els pressupostos i balanços.
e) Regular el règim econòmic de l'Associació, així com l'organització
administrativa.
f) Preparar, convocar i fixar l'ordre del dia, lloc i data de celebració de
l'Assemblea General, tant les de caràcter ordinari com extraordinari.
g) Crear les comissions de treball necessàries per assolir les finalitats i
objectius de l'Associació.
h) Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l'Associació
en els casos i amb les formes previstes en els presents Estatuts.
i) Nomenar delegat sindical en les empreses i centres de treball en
què així convingui.
j) Obrir delegacions de l’Associació i ordenar el seu funcionament.
k) Fixar el calendari electoral.
l) Proposar a l’Assemblea l’aprovació de convenis col·lectius.
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Article 44è. Comissió Electoral.

Per a les Eleccions del Consell de Direcció i la Junta Executiva,
l'Assemblea General escollirà una Comissió Electoral composta per 3
persones que ostentaran les funcions que corresponen a la
presidència, secretaria i vocalia d'aquesta.
Correspon a la Comissió Electoral:
a) Comprovar i certificar l'actualització del cens electoral.
b) La proclamació de les persones o llistes que optin als òrgans i
càrrecs objecte de la votació.
c) Establir les bases per a l'emissió i recepció del vot per correu sense
perjudici que estableixi el Reglament de Règim Interior.
d) Efectuar un dictamen raonat per solucionar qualsevol conflicte
electoral.
e) Interpretar i adaptar, quan calgui, la normativa del Reglament de
Règim Interior sobre la mecànica de les votacions.
f) La recollida dels vots per correu amb totes les garanties pertinents.
g) Realitzar l'escrutini i donar a conèixer en acta signada, els resultats
de les votacions.
h) Proclamar el Consell de Direcció.
La Comissió Electoral comptarà amb el recolzament necessari de la
Junta Executiva per al correcte desenvolupament de les seves
tasques. La Secretaria General farà arribar, especialment el cens
actualitzat de l'Associació.

Article 31. Comissió Electoral.

Per a les Eleccions de la Junta Executiva, l'Assemblea General escollirà
una Comissió Electoral composta per tres persones que ostentaran les
funcions que corresponen a la presidència, secretaria i vocalia de dita
comissió.
Correspon a la Comissió Electoral:
a) Comprovar i certificar l'actualització del cens electoral.
b) Proclamar les persones o llistes que optin a l’òrgan i càrrecs objecte
de la votació.
c) Establir les bases per a l'emissió i recepció del vot per correu, sense
perjudici del que estableixi el Reglament de Règim Interior.
d) Efectuar un dictamen raonat per solucionar qualsevol conflicte
electoral.
e) Interpretar i adaptar, quan calgui, la normativa del Reglament de
Règim Interior sobre la mecànica de les votacions.
f) Recollir els vots per correu amb totes les garanties pertinents.
g) Realitzar l'escrutini i donar a conèixer -en acta signada- els resultats
de les votacions.
h) Proclamar la Junta Executiva.
La Comissió Electoral comptarà amb el recolzament necessari per al
correcte desenvolupament de les seves tasques. La Secretaria General
li farà arribar el cens actualitzat de l'Associació.
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Supressió de l’article 45è. Elecció del Consell de Direcció Article 40. Elecció de la Junta Executiva.

Les eleccions de Junta Executiva, en les que s'admetrà el vot
per correu però no per delegació, es faran amb votacions en
llistes tancades -mitjançant sufragi universal lliure i secret de
totes les persones associades- deu 10 membres associats que
més tard ostentaran els càrrecs de:

Presidència,
Secretaria General,
Secretaria de Finances,
Secretaria d’Acció Sindical,
Secretaria de Cultura,
i cinc (5) Vocalies.

candidatures hauran d'especificar el seu programa de govern
i la persona que es presenta per cada càrrec. La Comissió
Electoral adjudicarà a cada llista, per sorteig, una lletra
identificativa. Resultarà escollida la candidatura més votada.
En el cas de presentar-se una sola candidatura, aquesta haurà
de ser referendada igualment per votació. Cada votant podrà
atorgar el seu vot a una sola candidatura.
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Article 47è. Validesa de les votacions electorals.

a) La Comissió Electoral donarà per vàlida la votació sobre les
llistes tancades sempre que la suma total de vots emesos i
vàlids sigui igual o superior al 10% del cens de l'Associació. En
cas contrari, la votació serà nul·la i s'haurà de repetir.
b) La Comissió Electoral donarà per vàlida la votació sobre
llistes obertes, sempre que la suma total de vots emesos i
vàlids, sigui igual o superior al 10% del cens de l'Associació.
En cas contrari, la votació serà nul·la i s'haurà de repetir.

Article 48è. Proclamació del Consell de Direcció.

La Comissió Electoral aixecarà acta dels Consellers i
Conselleres escollits en les dues votacions, i amb aquests/es
donarà per constituït el Consell de Direcció.

Article 42. Validesa de les votacions electorals.

a) La Comissió Electoral donarà per vàlida la votació sobre les
llistes tancades sempre que la suma total de vots emesos i
vàlids sigui igual o superior al 5% del cens de l'Associació. En
cas contrari, la votació serà nul·la i s'haurà de repetir.
b) La Comissió Electoral donarà per vàlida la votació sobre
llistes obertes sempre que la suma total de vots emesos i
vàlids sigui igual o superior al 5% del cens de l'Associació. En
cas contrari, la votació serà nul·la i s'haurà de repetir.

Article 43. Proclamació de la Junta Directiva.

La Comissió Electoral aixecarà acta dels membres de la Junta
escollits en les dues votacions, i amb aquests membres
donarà per constituïda la Junta Directiva.
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Article 49è. Constitució de la Junta Executiva.

El Consell de Direcció, en la seva primera reunió i sota la
presidència d’un Consell d’Edat format per la persona més
jove i per la de més edat dels presents, triarà per votació,
d’entre les 16 persones escollides en llista oberta les 6 que
hauran d’ocupar els càrrecs de vocal i que juntament amb les
9 persones elegides en la llista tancada constituiran la Junta
Executiva.

Article 50è. Un cop constituïda la Junta Executiva, el Consell
d'Edat aixecarà una acta que serà firmada pels presents, i la
farà pública per a totes les persones associades.

Article 44. Constitució de la Junta Executiva.

Un cop constituïda la Junta Executiva, la Secretaria General
aixecarà una acta que serà firmada pels presents, i la farà
pública per a totes les persones associades.
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Article 53è. Si durant el període del seu mandat es produïssin
vacants en algun dels 7 càrrecs votats en llista tancada de la
Junta Executiva, aquesta nomenarà, entre els associats i
associades, les persones que hagin d'ocupar-les. Aquest
nomenament haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció.

Supressió dels articles 54è, 55è, 56è, 57è i 58è referents a
vacants o renúncies de Consellers.

Article 59è. Qualsevol canvi que es produeixi en la
composició o càrrecs de la Junta Executiva i/o del Consell de
Direcció, haurà de ser refrendat a la següent Assemblea
General, pel sistema de votació Ordinària. Aquesta qüestió
haurà de figurar obligatòriament en l'ordre del dia.

Article 47. Si durant el període de mandat es produïssin
vacants en algun dels 10 càrrecs votats de la Junta Executiva,
aquesta nomenarà, entre els associats i associades, les
persones que hagin d'ocupar-les.

Article 48. Qualsevol canvi que es produeixi en la composició
o càrrecs de la Junta Executiva haurà de ser referendat a la
següent Assemblea General pel sistema de votació Ordinària.
Aquesta qüestió haurà de figurar obligatòriament en l'ordre
del dia.
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Totes les mencions que, apareixen en els
actuals estatuts, sobre l'òrgan de govern
del Consell de Direcció, es suprimiran, en
concordança al canvi proposat.


