
Argumentari de la proposta de modificació d’estatut s del Secretariat 
 
Els estatuts del Secretariat s’han anat adaptant al llarg dels anys en funció de les modificacions legislatives i 
en funció de l’adequació als àmbits de la seva actuació. 
 
En el decurs de l’assemblea general extraordinària del dia 8 de juny del 2010 la persona representant de la 
Coral Sant Medir a l’assemblea sol·licità si es podria fer una revisió dels Estatuts perquè no hi hagués un ús 
sexista del llenguatge. La presidència respongué que se’n faria una revisió per tal que quedessin normalitzats 
en aquest aspecte. I en l’assemblea general ordinària del 2011 celebrada el 7 de juny es convingué que 
s’aprofitaria la primera proposta de reforma dels estatuts per adaptar-los, la qual cosa succeeix en l’assemblea 
general extraordinària del 2017. 
 
Així mateix, la modificació d’altres parts del redactat fa referència a l’adaptació del cens d’entitats aprovada en 
l’assemblea general ordinària del 13 de juny del 2016. 
 
Finalment, s’ha aprofitat el procediment de modificació dels Estatuts per actualitzar-ne alguns articles. 
 
La Comissió Executiva va acordar l’elaboració d’una proposta que va ser sotmesa a la consideració de les 
entitats associades en una primera reunió el 30 de novembre del 2016; posteriorment el redactat acordat es 
va passar al gabinet jurídic, que introduí alguns comentaris, i que van ser presentats de nou a les entitats 
associades i a la Comissió Executiva el 20 d’abril del 2017, les quals els van validar. 
 
El treball que segueix consta de dues parts: 
 

1. Es proposa el reglament per a la votació de les propostes de modificació dels Estatuts de l’entitat, 
s’obre un únic torn de paraules amb intervencions que no superin el minut i es posa a votació el 
reglament. 

 
2. La pròpia proposta de modificació dels Estatuts en què el procediment que s’ha seguit és el següent: 

2.1 Es relata l’article complet tal com arriba vigent a la present assemblea. 
 

2.2 Com que en alguns articles (articles 8, 9, 18, 22 i 25) la proposta de modificació consisteix en la 
supressió d’algun fragment de l’enunciat encara vigent, es podrà observar que el text per 
desaparèixer té una trama grisa i està ratllat. 
 

2.3 Just a continuació es troba la proposta de modificació dels articles (2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 22, 25 i 26) on es torna a relatar l’article encara vigent amb les noves inclusions marcades 
també en gris i aquesta vegada en negreta i cursiva. 

 
2.4 Com a conseqüència de la distinció que es fa de les entitats associades i observadores aprovada 

en l’assemblea general d’entitats de 13 de juny del 2016, es porten a modificació dos apartats del 
capítol II i s’inclouen dos articles abans inexistents: el 12 i el 13. En conseqüència amb aquest 
canvi, es correran dos nombres des de l’article 14 endavant, aspecte ja incorporat per la ponència 
en el redactat dels articles subjectes a modificació. 
 
Proposta de reglament per a la votació a l’Assemble a General Extraordinària d’entitats del 

20 de juny del 2017 
 

1. Tan sols podran intervenir en aquest punt i votar les entitats associades del Secretariat. 
 

2. La persona ponent en nom de la Comissió Executiva explica la modificació o modificacions de 
cadascun dels articles per als quals se’n proposa modificació i obre un únic torn d’intervencions d’un 
minut sobre la modificació de l’esmentat article. 
 

3. Després de cada article es procedeix a la votació particular de l’article en qüestió en la seva globalitat. 
 

4. Es repeteix el procediment per a cadascun dels articles subjectes a modificació. 
 

5. Finalment la Comissió Executiva proclama el resultat de l’escrutini efectuat, que constarà en l’acta que 
es redactarà amb posterioritat a la celebració de l’assemblea. 


