
 

Acta de la reunió de  sòcies de L’ASSOCIACIÓ DONES MONTSERRAT ROIG 
en ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA, en tercera convocatòria, el dilluns 21-
10-2013 a les 20,30h., al local social de l’entitat, Pl. de la Sardana, baixos 
de Sant Joan Despí i amb l’assistència de:  
 
N. REGISTRE COGNOMS 

1 Sánchez Medina, Conxita 

3 Córdoba Romero, Victoria  

4 Ginés Guerrero, Francisca 

12 Picó Sánchez, Aurora 

14 Jiménez Prados, Anna 

17 Navarrete Tera, Maria 

18 Fernández Montenegro, Dolores 

23 Izquierdo Hernández, Estrella  

24 Álvarez García, Ana Maria 

28 Balmes Álvarez, Rosa   

30 Collado López , Dolores 

33 Martinez Martos, Lucia 

35 Monclús Gil, Teresa 

58 Rincon  Sánchez, Rosa 

 
amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Adaptació  i aprovació dels nous  Estatuts de l’Associació a la normativa vigent 

2. Precs i preguntes  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:  
 

1. ADAPTACIÓ  I APROVACIÓ DELS NOUS  ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ A LA 

NORMATIVA VIGENT 

 

La presidenta Estrella Izquierdo obre la sessió  i manifesta el següent: 

 

- Que  s’han adaptat els estatuts al nou model  elaborat pel  Departament de 

Justícia, segons correspon a la llei 4/2008 de 24 d’abril, i a la llei orgànica 1/2002, 

de 22 de març.  

 

- Que els estatuts nous són  idèntics al model establert pel departament  de Justícia,  

afegint-hi  els fins de l’associació,  que una vegada aprovats per l’assemblea i 

enregistrats al  Departament de Justícia quedaran de la següent manera:  

Article 2 
Els fins de l’associació són: 
 

1. La creació d’espais per compartir, per ensenyar, per reflexionar, per créixer, per aprendre,      
i per conèixer, assolint el protagonisme i responsabilitat que ens pertoca com a dones .  



2. Oferir al conjunt de la societat i especialment a les dones un servei de publicacions, 
documentació, investigació i informació sobre la situació, història i problemàtica de la 
dona al nostre país. 

 Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 
1. Organitzar activitats culturals, lúdiques, de creixement personal i socials  relacionades amb 

la dona i el moviment feminista. 
2. Promoure la coordinació amb altres entitats, especialment del moviment feminista  

 
 
Que hem  canviat també, per a la seva aprovació el següent paràgraf: Article 31 

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o 
privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, 
l’assemblea decideixi. 

 
ACORDS: 
 
 

- Queden  aprovats els nous estatuts per unanimitat   

- Penjar-los al web de l’associació 

 

1. PRECS I PREGUNTES  

 

No hi ha precs  ni preguntes. 

 

 

 
 

Sense cap altra tema a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 21,00 hores.  

 

 

 

Signat per la Secretària                                                      Vist i plau Presidenta 
Ana M. Álvarez Garcia                                                        Estrella Izquierdo Hernández 

 

 


