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PROPOSTA MODIFICACIÓ ESTATUTS AEG JUNY 2014 

Ratllat, text actual a suprimir. En negreta, color blau i marcat en gris, text nou. 

ARTICLE 1 

L'Agrupació Excursionista de Granollers és una entitat privada constituïda en data 7 de març 
del 1928, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, 
que té com objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física, 
esportiva i cultural i de lleure de l'excursionisme sense finalitat de lucre. 

L'activitat esportiva principal de l'entitat és de caràcter federat. 

L'Agrupació Excursionista de Granollers es constitueix per temps indefinit i com a 
entitat sense ànim de lucre. 

ARTICLE 2 

El domicili social s'estableix a Granollers, carrer de Corró nº10, telèfon 93 860 01 47m CP 
08400. 

En cas de variació es comunicarà al Registre d'entitats esportives de la Secretaria General de 
l'esport. 

El domicili social s’estableix a la localitat de Granollers, carrer de Corró, número 10, 
codi postal 08401, amb número de telèfon 938 600 147, amb web www.aeg.cat i amb 
adreça de correu electrònic, aeg@aeg.cat 

En cas de modificació, el nou domicili social s’haurà de comunicar al Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció. 

ARTICLE 6 – APARTAT 6: Són obligacions dels socis numeraris – PUNT a) 

Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els 
òrgans de representació o de govern. 

Facilitar les dades bancàries necessàries per efectuar els pagaments de les quotes de 
l’entitat i notificar els canvis d’aquestes dades.  

ARTICLE 6 – APARTAT 6 Són obligacions dels socis numeraris – PUNT d) 

Facilitar un domicili, telèfon i correu electrònic per al lliurament de les comunicacions de 
l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça d'aquestes dades de contacte. 

ARTICLE 9 – APARTAT 8 – PRIMER PARÀGRAF 

L'elecció dels membres de la Junta Directiva s'ha de realitzar per un període de sis quatre 

anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són 
totals. 
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