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Sr. Josep Pous Barrera, en la seva condició de Secretari de la Junta Directiva de l’ 
“ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS JARDÍ”, domiciliada a (17003) GIRONA, Urbanització 
Torres de Palau II, i amb el CIF G17230772, i inscrita en el Registre d’Associacions amb el 
número 1566-J/2, 

 

C E R T I F I C A :  

 

Que L’Acta de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació, que va  tenir lloc el  nou de 
maig de 2019 a les19,35 hores, en segona convocatòria, i que fou aprovada al seu acabament per 
unanimitat dels assistents, va quedar redactada com es transcriu a continuació: 

“ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
MAS JARDÍ 

En el dia d’avui, nou de maig de 2019 a les 19,35 hores, a la seu de l’Associació de Veïns Mas 
Jardí, a Girona, Urbanització “Torres de Palau II”, es reuneixen, prèvia la seva convocatòria, la 
els membres de l’Associació, amb un total de presents 26 i 7 delegacions de vot, de associats, sobre el 
total de  associats que figuren en la relació actualitzada d’associats(74), en segona convocatòria, i amb 
quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent present també la totalitat dels 
membres de la Junta Directiva, i accepten de forma unànime que tingui lloc la present Assemblea 
amb el següent, 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. El trasllat del domicili social. 
 

2. L’aprovació d’un nou text estatuari. 
 

3. Cessament i nomenament dels membres de la Junta Directiva. 
 

4. Precs i preguntes i redacció, lectura i aprovació de l’Acta. 
 

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  
assistents, actuen com a President i Secretari de l’Assemblea, respectivament, el Sr. Valentí Giralt 
Puignau i el  Sr. Josep Pous Barrera.  

El President declara vàlidament constituïda l’Assemblea Extraordinària, i havent procedit a la 
lectura de l’ORDRE DEL DIA, i prèvia la presentació de les corresponents propostes, 
l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents 

ACORDS: 
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1. Trasllat del domicili social. 
 

S’acorda traslladar el domicili social de la seva ubicació actual a la nova adreça de carrer del Vern, 
3, de Girona (CP 17004), pel que queda modificat el corresponent article dels estatuts socials 
quina nova redacció és la que consta al nou text estatutari que s’aprovarà més endavant. 

 

2. L’aprovació d’un nou text estatutari. 
 

Es posta de manifest que donada l’antiguitat dels vigents estatuts, i tot i contenir les mencions 
previstes per l’article 321-4.1 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es considera necessari i convenient introduir millores 
en la seva redacció per tal d’adaptar-los al marc legal vigent, pel que s’acorda modificar 
principalment els següents aspectes: 

a) Ampliar les finalitats i les activitats de l’associació. 
b) Modificar els requisits a complir per adquirir la condició d’associat i introduir dos tipus 

d’associats els “numeraris” i els “col·laboradors” establint els drets i obligacions que 
corresponen a cadascun d’ells i establint el règim disciplinari. 

c) Introduir modificacions i millores en les normes sobre l’organització i funcionament dels 
òrgans de l’associació, principalment pel que fa a les convocatòries, la constitució de les 
reunions i la forma d’adoptar els acords així com per ampliar el termini de duració dels 
càrrecs de la junta directiva fins a cinc (5) anys. 

 

En conseqüència, s’acorda modificar i aprovar un nou text estatutari que incorpora totes les 
modificacions aprovades i que s’incorpora com a annex als presents acords. 

 
3. Cessament i nomenament dels membres de la Junta Directiva. 

 

Havent transcorregut el termini de duració dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva segons 
l’anterior redacció dels estatuts de l’associació, s’acorda, per unanimitat, declarar el cessament dels 
actuals membres de la Junta Directiva, i prèvia votació de tots els associats d’acord amb el que 
preveuen els estatus de l’Associació, nomenar com a membres de la Junta Directiva, pel nou 
període estatutari de cinc (5) anys, als següents Senyors:  

Sr. Valentí Giralt i Puignau, major d’edat, amb domicili al carrer dels Sarriera, 20 de Girona 
(CP:17003), i amb DNI número 40.262.083P 

Sr./Sra. Josep Pous Barrera, major d’edat, amb domicili al carrer Dels Sarriera n. 26 A de 
Girona CP 17003), i amb DNI número 40.507.194P. 
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Sr./Sra. Joan Vidal Xifra, major d’edat, amb domicili al carrer Dels Sarriera n. 29 de Girona 
(CP:17003), i amb DNI número 40.246.857P 

Sr./Sra. Josep Lluis Herrero Villalba, major d’edat, amb domicili al carrer Dels Sarrieran-26 de 
Girona (CP:17003), i amb DNI número 40.320.863T. 

Sr./Sra. Agustí Codina Negre, major d’edat, amb domicili al carrer Mas Jardí 45, de Girona 
(CP 17003) i amb DNI número 40.292.486M. 

Sr./Sra.  Narcís Carbonell Ribot, major d’edat, amb domicili al carrer Mas Jardí, 25, De Girona 
(CP 17003) i amb DNI número 40.258 821N. 

D’acord amb les votacions obtingudes, i amb el que preveuen els estatuts de l’Associació, els 
càrrecs en la Junta Directiva queden distribuïts com s’indica a continuació: 

PRESIDENT: Sr. Valentí Giralt i Puignau. 

VICEPRESIDENT: Sr. Joan Vidal Xifra. 

SECRETARI: Sr. Josep Pous Barrera. 

TRESORER: Sr. Josep Luis Herrero Villalba. 

VOCALS: Sr. Agustí Codina Negre i Sr. Narcís Carbonell Ribot 

Trobant-se presents en aquest actes tots els nomenats per formar part de la Junta Directiva, 
accepten el càrrec pel qual han estat escollits, i acorden procedir a la seva inscripció en el Registre 
d’Associacions, de conformitat amb el que preveu l’article 322-13 del llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya. 

4. Precs i preguntes i redacció, lectura i aprovació de l’acta. 
 

No havent estat sol·licitada constància en Acta de cap intervenció o oposició produïda, i no 
havent-hi més assumptes a tractar i prèvia la seva redacció i lectura pel Secretari de l’associació, la 
pròpia Assemblea aprova la present Acta, firmant-la a continuació el Secretari, Sr. . Josep Pous 
Barrera i amb el Vist i Plau del President, Sr. Valentí Giralt Puignau, així com el Secretari 
sortint, Sr. Josep Pous Barrera i el President sortint, Sr. Valentí Giralt Puignau. 

 I perquè així consti i surti els efectes oportuns, expedeixo la present certificació amb el vistiplau 
del President de l’associació. Girona, el dia nou de maig de 2019. 

                                                                                                     Vist-i-plau 

                El Secretari                                                                   El President 
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Sr. Josep Pous Barrera                                              Sr. Valentí Giralt Puignau         

 

               Secretari sortint                                                             President sortint 

 

Sr. Josep Pous Barrera                                 Sr. Valentí Giralt Puignau 

          

 

 

 


