
ACTA   DE   LA   REUNIÓ   DE   LA   JUNTA   DIRECTIVA   DE   L’ASSOCIACIÓ  
TRENQUEM   ARMARIS  

DATA  

Dissabte   23   de   maig   de   2020,   via   Skype  

ASSISTENTS  

Adela   Rodenas   Martínez  

Judit   Alcayde   Serrano  

Marina   Vila   Sayós  

Pau   González   Medina  

ORDRE   DEL   DIA  

1. Lectura   i   aprovació,   si   escau,   de   l’acta   de   reunió   anterior  

2. Estat   de   l’Associació  

3. Cessament   de   càrrecs  

4. Renovació   parcial   dels   òrgans   de   govern  

 

PRIMER .-   Lectura   i   aprovació,   si   escau,   de   l’acta   de   reunió   anterior  

La  Presidente  llegeix  l’acta  del  divendres  21  de  febrer  de  2020  i  s’aprova  per               

unanimitat   dels   assistents.  

 

SEGON. -   Estat   de   l’Associació  

La  Presidente  comunica  que  la  gestió  d’inscripció  de  dades  registrals  de            

l’Assocaicació  ha  estat  pagada  amb  un  import  de  60,10€,  pagant  cada  membre  de  la               

junta  15€  i  està  en  estat  de  tramitació,  a  l’espera  de  notícies  del  Departament  de                

Justícia   de   la   Generalitat   de   Catalunya.  

La  Presidenta  aprofita  per  notificar  que  el  25  de  febrer  de  2020  va  anar  a  l’oficina  de                  

l’ Agencia  Tributaria i  va  obtenir  la  Tarjeta  d’Identificació  Fiscal,  per  tant,  el  NIF              

provisional,  que  als  3  mesos,  si  no  hi  ha  cap  notificació  contrària,  esdevindrà  el               

número   oficial.  
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TERCER. -   Cessament   de   càrrecs  

En   Pau   González   Medina   notifica   i   presenta   la   renúncia   al   present   òrgan   de   govern.  

A   la   Junta   de   Govern   de   l’Associació   Trenquem   Armaris   

 

Pau  González  Medina  amb  DNI  43574437-V  com  a  tresorer  de  l’Associació  de             

referència  tal  i  com  consta  en  l’acta  fundacional  de  data  de  reunió  17/02/2020;  tal  i  com                 

s’estableix  a  l’article  322-18  1.d.  de  la  Llei  4/2008,  de  24  d’abril,  del  llibre  tercer  del  Codi                  

civil  de  Catalunya,  relatiu  a  les  persones  jurídiques  i  a  l’article  15.2.c  dels  Estatuts  de                

l'entitat,   mitjançant   el   present   escrit,   

notifico  el  meu cessament  com  a  tresorer  o  de  qualsevol  altre  càrrec  que  se               

m’atribueixi  de  l’Associació  Trenquem  Armaris amb  NIF  G67601914 amb  efectes           
immediats ,  per  motius  personals.  Això  implica  tot  tipus  de  desvinculació  amb  l’entitat             

havent  de  procedir  a  donar-me  de  baixa  com  a  cotitular,  apoderat,  etc.  dels  comptes               

bancaris  de  l’associació  on  jo  hi  sigui  així  com  de  qualsevol  altre  plataforma,  o  lloc  on  hi                  

pugui   ser   o   constar.   

Per  una  altre  banda,  emparant-me  en  la Llei  Orgànica  3/2018  de  Protecció  de  dades               

personals  i  garantia  dels  drets  digitals ,  exercint  els  meus  drets  d’oposició  i  supressió,              

requereixo  que  s’eliminin  les  meves  dades  personals  de  la  vostra  base  de  dades  i  així                

com  aquelles  fotografies  publicades  per  Trenquem  Armaris  i/o  qualsevol  membre  de            

l’entitat  a  les  xarxes  socials  o  a  qualsevol  altre  plataforma  o  mitjà  on  se’m  pugui                

identificar.  Tanmateix  requereixo  per  a  que  no  es  faci  ús  de  fotografies  on  jo  pugui                

aparèixer   per   fer   difusió   de   l’associació   d’ara   en   endavant.   

Cessant  de  totes  les  meves  responsabilitats  amb  l’associació  amb  els  efectes            
legals   de   la   present   comunicació.   

 

Granollers,   a   23   de   maig   de   2020.   

Pau   González   Medina   -   DNI    43574437-V   
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QUART .-   Renovació   parcial   dels   òrgans   del   govern  

 

En  motiu  de  la  renúncia  del  Pau,  acordem  tramitar  la  renovació  parcial  establint  els               

següents   càrrecs:  

Adela   Rodenas   Martínez:   Secretaria  

Judit   Alcayde   Serrano:   presidente  

Marina   Vila   Sayós:   vicepresidenta   i   tresorer  

 

 


