Extret de l’acta de l’Assemblea Extraordinària de 13 de desembre de 2021
7.- Anunci renovació de la Junta directiva.
D’acord amb els Estatuts d’Entresol, la junta és renova cada dos anys. En primer lloc
els càrrecs de president, secretari i vocals 1, 3, 5,... transcorreguts dos anys de l’anterior
renovació, els càrrecs de vicepresident, tresorer i vocals 2, 4, 6...
La composició de la junta directiva s’ha de comunicar per escrit, a través de documents
normalitzats, per a ser registrada al Departament de Justícia de la Generalitat, que és
l’organisme que estableix el termini per a la seva renovació
Properament cal renovar els càrrecs de president i secretària. La data límit establerta
pel Departament de Justícia és el 28/06/2022.
En aquest punt el President manifesta el seu desig de no continuar en el càrrec, tenint
en compte que el proper juny ja hi portarà sis anys i mig i que també per circumstàncies
personals i familiars necessita disminuir la dedicació que actualment té a l’associació.
Diu també que per l’entitat seria molt positiu un canvi, persones amb noves idees poden
obrir altres línies d’actuació que poden oferir i ampliar les oportunitats de culminar algun
projecte d’habitatge.
Aclareix la seva disposició a mantenir-se en una Junta renovada, però sense presidirla. Per poder introduir aquests canvis caldrà la implicació d’altres socis que s’integrin a
la Junta, cosa que no només els demana a tots els presents sinó també a tots els que
avui no han pogut assistir a l’Assemblea, ja que la no renovació dels càrrecs podria
arribar a comprometre la continuïtat de l’associació. I per facilitar-ho fa la proposta que
segueix.
Proposa començar per l’ampliació de la Junta Directiva utilitzant les possibilitats que
ofereix la redacció de l’article 25-j dels Estatuts, que es va introduir dins del conjunt de
les modificacions aprovades per l’Assemblea i recollides en el text refós dels Estatuts,
de data 26 de maig de 2020, que diu:
La Junta Directiva podrà crear una Comissió Executiva, integrada per una part
dels seus membres entre els quals necessàriament hi haurà d’haver el
president, el secretari i el tresorer, amb la finalitat de facilitar la presa de
decisions de caràcter ordinari. En el moment de la creació d‘aquesta Comissió
Executiva, la Junta Directiva determinarà els seus membres i el règim de
funcionament i serà operativa des de l’aprovació d’aquest acord, havent-ne de
donar compte a la primera sessió de l’Assemblea General que es produeixi.
D’aquesta manera la Junta serà més àmplia, tindrà un calendari de reunions fix, d’unes
tres sessions a l’any, i la Comissió Executiva estarà integrada pels quatre membres de
actuals de la Junta: president, vicepresident, secretària i tresorera. Això facilitarà la
incorporació de nous membres a la Junta amb una dedicació poc exigent, com a primer
pas per aconseguir, més endavant, un major compromís d’alguns d’aquests nous
membres.
Properament, doncs, la Junta Directiva podrà acordar la incorporació de nous membres,
a ratificar per l’Assemblea constituint simultàniament la Comissió Executiva en els
termes descrits en el paràgraf anterior. L’objectiu seria que es pogués fer l’ampliació de
la Junta abans de la propera Setmana Santa.
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