Reg. Sortida: I-17/055

Barcelona, 29 de Maig 2017

Benvolgudes/ts Famílies/Tutors:

Preguem ens facin arribar aquest full degudament complimentat el més aviat possible.

En/Na_________________________________________________________________
com a pare/mare/tutor de__________________________________________________
faig constar que he rebut la convocatòria per l’Assemblea General de l’ASSOCIACIÓ DE
PARES CANIGÓ a celebrar el dia 13 de Juny de 2017.

REBUT EN DATA:
SIGNATURA:

ASSOCIACIÓ DE PARES CANIGÓ
Inscrita al Registre d’Associacions
de Barcelona, Secció 1a. número 3.057

CONVOCATÒRIA
Per acord de Junta Directiva d’aquesta Entitat, es convoca als socis a l'ASSEMBLEA
GENERAL, a celebrar al nostre domicili social, ubicat a Barcelona, Avda. de Vallvidrera,
número 22 (torre) el dia 13 de Juny de 2017 a les 17 hores, per deliberar i adoptar els
acords que procedeixin sobre el següent

ORDRE DEL DIA:
1. Nomenament interventors d’acta.
2. Informe de la Presidenta. Memòria d’activitats.
3. Aprovació comptes anuals i gestió de l’Entitat corresponent a l’exercici 2016.
4. Informe pressupost exercici 2017 i aprovació, si s’escau.
5. Nomenament auditors exercici 2017.
6. Aprovar, si s’escau, la designació de les persones físiques o jurídiques que hauran
d’elevar a públics els acords.
7. Altes i baixes associats.
8. Situació actual Llar-Residència Canigó.
9. Precs i Preguntes.
10. Lectura i aprovació, si s’escau, de la present acta.

S’ENCAREIX L’ASSISTÈNCIA
La llista d’assistents quedarà tancada a les 16:50 hores del dia de la celebració de
l'Assemblea per no endarrerir el començament d’aquesta i disposar en l’acta de la seva
apertura del número de socis presents i representats.
Cas de no poder comparèixer a l'Assemblea, pot fer servir la butlleta adjunta per delegar en
altre soci o familiar la seva representació. No es pot tenir més d’una representació.

Nota: Es comunica a tots els socis que disposen, en hores d’oficina i a les instal·lacions del
Centre, de:
-

Compte de resultats i balanços 2016 de l’Associació de Pares Canigó

Confiant en la seva participació, aprofito per saludar-los ben cordialment, alhora que ens
complau convidar-los a un petit refrigeri que s’oferirà al final de l’Assemblea.

Barcelona, a 29 de Maig 2017

Montserrat Gispert
Presidenta

DELEGACIÓ DE VOT SOCI (NOM)________________________________________

Sra. Presidenta de l'ASSOCIACIÓ DE PARES CANIGÓ

Benvolguda Sra:
Davant la impossibilitat d’assistir a l'Assemblea General Ordinària del dia 13 de Juny de
2017, em plau delegar la meva representació en_______________________________
____________________________________________________________________
qui en el meu nom podrà prendre part en els debats i executar el dret de vot.

Ben cordialment,

Signat (Nom):_____________________
DNI nº___________________________
Data ____________________________

NO ES POT TENIR MES D’UNA REPRESENTACIÓ

