
  ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
       DEL CLUB DE GOLF ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 
Data – 24 d’abril de 2017 
 
Emplaçament  – Saló del Restaurant del Club de Golf Vallrromanes. (Barcelona) 
 
Hora  – 16,00 hores en segona convocatòria. 
 
 
Assistents:  La Junta directiva amb un total de 30 socis. 
 
 
ORDRE DEL DIA – D’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria corresponent, amb els 
següents punts: 
 
 1 – Comentaris i aprovació de l’acta anterior .  
 
El President fa un breu resum de l’acta que està exposada a la pàgina web del Club per tal 
de poder ser consultada.  S’aprova per unanimitat. 
 
 2 – Convocatòria d’eleccions del proper any .  
 
Desprès de cinc anys de direcció de la actual Junta del Club, que ha presentat la seva 
dimissió, cal convocar noves eleccions, tal com ja es va informar en l’assemblea ordinària 
del passat 26 d’octubre.  
 
Així mateix, fa una crida a tots els socis que estiguin interessats en presentar candidatures 
alternatives o a integrar-se a la seva, ho facin saber de forma directa, presentant un escrit 
d’acord amb els termes fixats als Estatuts, dirigit a la Sra. Olga Egea de l’àrea de cultura del 
Col·legi d’Arquitectes, o directament a en ell mateix, que seran receptors de les possibles 
candidatures, fins el proper 2 de maig..  
 
La data de les eleccions queda fixada en el dia 9 de maig de 2012, entre les deu i les 
catorze hores, en el recinte de la referida àrea de cultura del Col·legi d’arquitectes de la seu 
central de Barcelona. 
 
Finalment es fa el nomenament de la junta electoral, formada per tres socis entre els 
presents, amb un sorteig que recau en el socis: 
 
President: Antoni Torras i Valls 
Secretari: Francesc Cels i Lopez 
3er membre: Agnès Sanchez  i Oriol  
 
Es recorda que el cens electoral es pot comprovar en la pàgina web del Club de Golf, en 
l’apartat “socis”. 
 
I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió a les 16,30 hores, donant-se per 
finalitzada l’assemblea extraordinària. 
Vallromanes , a 24 d’abril de 2017. 
 
 
El Secretari de la Junta 
Josep Casanova i Briva 
 


