
Model d’acord de l’òrgan de govern de l’entitat 

En___________________________________________, amb NIF núm. __________________ 

actuant en aquest acte com a __________________de ________________________ , inscrita  

amb el número_____________al Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i  

que disposa de CIF núm. _______________________________  

CERTIFICO: 

- Que el___________________________ , al nostre domicili social, s’ha celebrat Assemblea 
General Extraordinària de la cooperativa, amb caràcter d’Universal, actuant com a Presidenta i 
Secretaria de la mateixa els sotasignants d’acord amb les disposicions legals i estatutàries 
aplicables, 

- Que l’esmentada Assemblea va aprovar per unanimitat, els ACORDS que, tal i com consten a 
l’Acta corresponent, es transcriuen a continuació: 

PRIMER.- Formar part com a cooperativa sòcia, de “Festival Esperanzah SCCL” 

SEGON.- Nomenar a en______________________ amb DNI núm__________________ , com a 

representant  de_______________________________ a l’esmentada cooperativa. 

TERCER.- Aportar a la cooperativa “Festival Esperanzah SCCL” la quantia de _____________ 
euros com a capital social 

QUART.- Atorgar poder especial a en__________________________  , per tal que, en nom i 

representació de la nostra cooperativa: 

a) Comparegui en Assemblea General Extraordinària de “Festival Esperanzah SCCL” , que es 
celebrarà el proper diumenge 19 de maig de 2019 

b) Pugui participar amb el seu vot amb tota llibertat en l’esmentada assemblea, i en concret 
pel que fa a l’acord, si escau, de designació dels nous membres del Consell Rector   de “Festival 
Esperanzah SCCL”   i la corresponent distribució dels càrrecs, que els socis acordin en aquell 
moment. 

c) Que per el cas que la nostra cooperativa, sigui proposada com a membre  de “Festival 
Esperanzah SCCL” l’esmentat Consell Rector, es concedeix al nostre representant, el poder 
d’acceptar en el nostre nom, l’esmentat nomenament. 

d) Compareixi en l’acte de formalització davant de Notari, dels esmentats acords de renovació 
de Consell Rector i aprovació de la modificació d’Estatuts i signi els documents que siguin 
necessaris per la seva elevació a públic. 

I per tal que consti als efectes oportuns, signo la present certificació, amb el vist-i-plau 

del President, el 19 de maig de 2019. 

El Secretari:                                                                                              Vist-i-plau El President 


