REGULARITZACIÓ DELS VOCALS AL
CONSELL RECTOR
Es proposa portar a votació la nova composició del Consell Rector, anomenat en la
nomenclatura interna de la cooperativa Cercle de Coordinació.
El Cercle de Coordinació està conformat per els càrrecs de: President/a, Secretari/a,
Tresorer/a i un vocal per cada un dels cercles de participació i gestió de la
cooperativa.
Al llarg d’aquest any entre assemblea i assemblea dues vocals del Cercle de
Coordinació han demanat, per raons personals, cessar del seu càrrec. Així doncs, el
el Cercle de Coordinació passarà de 13 a 11 membres.
Tal i com especifica l’article 31 dels Estatuts socials de La Feixa referit al Consell
Rector, indica que:
“El Consell Rector es compon d’un mínim de 3 i d’un màxim de 15 membres, elegits
tots ells entre les sòcies de la cooperativa en votació secreta per l 'Assemblea
General i pel procediment de presentació de candidatures”
El Cercle de Comunicació tenia dues vocals al Cercle de Coordinació, per tant el
cercle no queda sense representació, no obstant, el Cercle d’Intercooperació sí
que queda sense representació al Cercle de Coordinació.
El Cercle de Coordinació, en cas que s’aprovi la nova composició, restarà a l’espera que el
Cercle d’Intercooperació pugui proposar una nou vocal que seria votat en la propera
Assemblea
General,
o
bé
en
el
cas
de
convocatòria
d’una
Assemblea
Extraordinària.
Baixes:
Maria Castellví i Majó - 38811654M
Arantxa Prats Almirón - 38866678J
Nou Consell
Presidenta:
Tresorer:
Secretari:
Vocals:

Rector - Cercle de Coordinació
Mireia Gomila Català - 38822920R
Carles Collado Teixidó - 38117183L
Francesc Chiva Ribas - 38779259V
Mercè Marsal Puig - 38868001W
Montserrat Collado Joan - 38846631E
Cristina Casanova Gil - 46564600L
Aran Bonamusa Ventura - 38858620M
Eva Bonamusa Ventura - 38824902M
Ester Nebot Hernández - 43699974C
Sílvia Bofill Mas - 38108935M
Alexandra Chaves Jiménez - 38878205
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