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Ondara, 18 de juny 2019 

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE PERSONES ASSOCIADES 

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies: 
                  Per haver-ho acordat la Junta de Govern en la seua reunió 
ordinària del passat 27 de maig de 2019, i per delegació de la Presidenta, per la present convoque 
l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES de l’any 2019 per a tractar el següent 

ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària que 

tingué lloc el passat 28 de juny de 2018. 
 2.- Aprovació, si escau, de la memòriainforme de la Presidenta sobre les activitats 
realitzades durant l'any 2017. 
 3.- Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de 2018. 
 4. Aprovació, si escau, del programa d'activitats per a l'any 2019. 
 5.- Aprovació, si escau, de la proposta de PRESSUPOST per a l'any 2019. 
 6.- Informe de l’estat de socis de l’entitat a data 31-12-2018 i a data de l’Assemblea 
General (4-07-2019). 

7.- Aprovació de la proposta de baixa de socis que fa la Junta de Govern. 
 8. Torn obert de paraules: precs, preguntes i propostes de resolució (1) 
  

Lloc de l'Assemblea: Casa de Cultura de Dénia ( 1r.pis) 
Dia: Dijous 4 de juliol de 2019 
Hora: A les 19: 30h, en 1ª convocatòria, i a les 20 h, en 2ª convocatòria.  

  
Sgt. Joan Ivars Cervera 

Secretari general. 

NOTES  
(1) Segons l’article 26 dels Estatuts Socials En les Assemblees Generals ordinàries de Socis/es  s’inclourà dins del 
punt de l’ordre del dia de precs i preguntes les propostes fetes per escrit pels socis/es que no puguen assistir a 
l’Assemblea, sempre que aquestes propostes estiguen en poder de la Junta de Govern amb una antelació mínima 
de tres dies a la realització de l’Assemblea. Els altres punts de l’ordre del dia seran els que determine la Junta de 
Govern, però necessàriament hauran de ser inclosos en l'Ordre del Dia els punts proposats per un nombre de socis/
es no inferior al cinc per cent dels socis/es. La inclusió dels nous punts de l'ordre del dia haurà de sol·licitar-se per 
escrit adreçat al President/a o al Secretari/a General amb una antelació mínima de vuit dies a la realització de 
l'Assemblea General però, abans de ser tractat l’esmentat  punt de l’ordre del dia, haurà d’aprovar-se la seua 
inclusió, per majoria simple, en l’Assemblea General. 


