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Acta de l’Assemblea General extraordinària 
de la Societat Catalana de Terminologia 

celebrada el dia 19 de febrer de 2009 
(Acta 3/2009) 

 
 
Dia:  19 de febrer de 2009 
Hora:  9 h 
Lloc: Aula 54.024 de l’edifici Tallers del Campus de Comunicació (Universitat Pompeu Fabra) 
 
Ordre del dia 
1. Obertura i presentació dels textos dels Estatuts i del Reglament de règim interior 
2. Votació dels Estatuts i del Reglament de règim interior 
3. Recompte de vots 
4. Cloenda 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Obertura i presentació dels textos dels Estatuts i del Reglament de règim interior 
 El president dóna la benvinguda als socis i sòcies presents i explica la conveniència de convocar una 
Assemblea General extraordinària per ratificar els canvis introduïts en els Estatuts i en el Reglament de la 
Societat Catalana de Terminologia. 
 El cens de l’Assemblea, entre socis i sòcies que hi assisteixen i vots delegats, és de 35: 5 socis col·lectius 
(20 vots) i 15 socis individuals (15 vots). 

 
2. Votació dels Estatuts i del Reglament de règim interior 
 Diverses persones presents a la sessió fan algunes preguntes sobre la redacció dels dos documents i hi 
proposen algunes petites esmenes, que són votades per tots els socis i s’aproven per unanimitat. 
 El president reparteix fulls en blanc i demana als socis i sòcies que votin si estan a favor o en contra de la 
ratificació dels Estatuts i del Reglament de règim interior.  

 
3. Recompte de vots 
 El secretari fa el recompte. Tots els vots, llevat d’un en blanc, són positius. No hi ha cap vot negatiu. 
S’aproven, doncs, per 34 vots a favor, cap en contra, 1 vot en blanc i cap abstenció, els Estatuts i el 
Reglament de règim interior de la Societat Catalana de Terminologia. 

 
4. Cloenda 
 El president agraeix l’assistència dels socis i sòcies a l’Assemblea General extraordinària i aixeca la 
sessió a les 10.05 hores. 
 
 
     Vist i plau, 
 
 
 
 
 
Francesc Galera Jaume Martí 
Secretari   President 


