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8 de juliol de 2020 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 

A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 18 de juny de 2020, s’acordà la convocatòria 
de l’Assemblea General Extraordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera 
convocatòria el 21/09/2020 i en segona el DIMARTS 22 DE SETEMBRE DE 2020, a les 
18:30 h., a la Sala Multimèdia 1 d’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona), amb el següent  

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Elecció de càrrecs de la Junta Directiva, segons els articles 20, 24 i 25 dels Estatuts 
de l’AIQS 

2. Precs i preguntes 
3. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea 

 

D’acord amb l’article 24 dels Estatuts de l’AIQS, seran elegibles com a membres de la Junta 
Directiva tots els Socis que es presentin com a candidats amb un mes d’anticipació a la data 
de les eleccions. Les candidatures podran ser individuals o en blocs complets, presentant-
se els candidats per a un càrrec concret i amb un programa d’actuació per al termini de la 
seva gestió. 

S’haurà de lliurar la candidatura a la Secretaria de l’AIQS, abans del 21 d’agost de 2020, per 
qualsevol mitjà que permeti un acusament de rebuda. 

 

 

La Secretària 
Dra. Laia Ros i Blanco 

 

 
[Segons l’article 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera 
convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona 
convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents. 

Tots els Associats podran delegar el seu vot especialment per a cada convocatòria de l’Assemblea General a 
favor de qualsevol Associat mitjançant escrit dirigit al president de la Junta Directiva, fent referència expressa a 
l’ordre del dia que es tractarà i a la data de la reunió a què fa referència la delegació de vot, descartant-se 
qualsevol altre tipus de delegació. Cada Associat podrà representar, com a màxim, a altres 5 Associats. 

Les delegacions degudament representades són vàlides per al còmput del quòrum d’assistència i de vot] 

 
CAPÍTOL IV.- Secció segona - LA JUNTA DIRECTIVA. 
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Article 20. Composició 

La Junta Directiva és l’òrgan a qui correspon, de manera col·legiada, la gestió, direcció, administració i 
representació de l’Associació, sense perjudici de les atribucions que per Llei o pels Estatuts mateixos 
corresponen a l’Assemblea General. 

L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: 1 president/a, 1 
vicepresident/a, 1 secretari/a, 1 vicesecretari/a, 1 tresorer/a, 1 vicetresorer/a i 7 vocals. 

Tots els càrrecs directius seran gratuïts. Seran escollits directament entre els Socis Numeraris per 
l’Assemblea General excepte un dels vocals, que actuarà com a representant de l’IQS i que serà de lliure 
designació pel mateix IQS d’entre els Associats, segons estableix l’article 25è d’aquests Estatuts.  

Els càrrecs directius hauran de complir els requisits següents: 
a) Estar en ple ús dels seus drets civils. 
b) No estar incurs en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent. 
c) No tenir iniciat cap expedient sancionador segons allò previst en l’article 10è apartat c), d’aquests 

Estatuts. 

La durada dels càrrecs serà de quatre (4) anys si bé es mantindran en l’acompliment del seu càrrec fins a 
la presa de possessió de la nova Junta Directiva que s’esculli per substituir-los. 

Els membres de la Junta podran representar la seva candidatura per a la reelecció. 

La Junta Directiva podrà proposar a més un President d’Honor que no tindrà funcions executives, però sí 
representatives segons la consideració de la seva vàlua professional o personal, essent també el seu càrrec 
gratuït i havent de ser aprovat el seu nomenament per l’Assemblea General. 

Els seus drets i deures concrets es descriuen en la secció cinquena d’aquests Estatuts. 

Article 24. Candidatures a la Junta Directiva 

Seran elegibles com a membres de la Junta Directiva tots els Socis Numeraris que es presentin com a 
candidats amb un mes d’anticipació a la data de les eleccions. Les candidatures podran ser individuals o 
en blocs complets, presentant-se els candidats per a un càrrec concret i amb un programa d’actuació per 
al termini de la seva gestió. 

Article 25. Eleccions a la Junta Directiva. 

La Junta Directiva sortint convocarà les eleccions amb dos mesos d’antelació i tindrà cura que els 
programes dels candidats siguin degudament coneguts per tots els Associats. 

La votació serà per escrit i secreta, establint-se les meses electorals oportunes en què, juntament amb un 
president i un secretari, hi haurà un representant de cada candidatura. El resultat de l’escrutini serà públic 
i vindrà avalat per la firma del president i del secretari de les meses electorals, conservant-se les paperetes 
de la votació en la Secretaria de l’Associació durant 40 dies, a disposició dels Associats per si es produís 
alguna impugnació al procés electoral. 

L’Assemblea Generla nomenarà un dels membres de la Junta Directiva com a representant de l’AIQS en 
la seva relació amb l’IQS. 

Un dels vocals serà el representant de l’IQS a l’Associació. Amb aquest objectiu, la Junta Directiva escollida 
sol·licitarà a la Direcció General de l’IQS l’elecció, d’entre els Associats, d’un representant que tindrà el 
càrrec de vocal amb un període de gestió igual al de la resta de la Junta Directiva. La designació haurà de 
ser ratificada per la Junta Directiva i per la primera Assemblea que se celebri. 

La Junta Directiva sortint transmetrà els seus poders a la Junta entrant com a màxim un mes després que 
aquesta s’hagi proclamat. 

Els membres de la Junta Directiva entren en funcions un cop acceptat el càrrec per al qual han estat escollits 
o nomenats. L’acceptació del càrrec per al qual han estat nomenats els membres de la Junta Directiva s’ha 
d’inscriure en el Registre d’Associacions. 
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