
 

 

acapps@acapps.org 
c. Nàpols,351, baixos. 08025 Barcelona 

acapps.org 
 

 

Benvolgut/da soci/a, 
 
Ens plau, un any més, convocar-te a l’Assemblea General Ordinària: 
 
Data: Dijous, 17 de juny de 2021. 

Hora:  1a convocatòria a les 18:00 hores /  2a convocatòria a les 18:30 hores 
Lloc: En línia per ZOOM. L’assemblea comptarà amb la subtitulació en directe. 

INDICACIONS: Cal que ens facilitis, per poder assistir, una adreça de correu electrònic (on també et 

podrem fer arribar totes les comunicacions). 

 

Uns dies abans de l'assemblea, les persones inscrites rebreu al vostre correu electrònic l'enllaç per accedir a 
la trobada (no cal que et descarreguis cap aplicació, només cal connexió a internet). Durant l'assemblea 

mantindrem els micròfons apagats. Per accedir als subtítols, caldrà que, en la barra inferior, cliquis la icona 

CC Subtitles. Per al xat, podràs fer les teves preguntes. 
 

ORDRE DEL DIA: 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Aprovació dels comptes anuals de 2020 
3. Aplicació dels resultats. 
4. Memòria d’activitats de 2020. 
5. Accions 2021. 
6. Quota de socis/es de l’associació ACAPPS 
7. Precs i preguntes. 

 
Esperem poder comptar amb la teva assistència. Rep una cordial salutació, 
 
 
 ACAPPS 

 
 Data: 03/06/ 21 

 Sortida núm 6 

M dels Àngels Videla Ces 

Presidenta de l’associació ACAPPS 
 
Barcelona, 3 de juny de 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELEGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA GENERAL 
 
En/Na ____________________________________________________________, amb núm. de soci/a ____________ delega el seu vot a en/na 

_____________________________________________________,  per a  l’Assemblea General Ordinària de l’ Associació ACAPPS,  que tindrà lloc el dia 

17 de juny de 2021. 

I per a que així consti,  signo la present a________________ a _______ de _________________ de 2021.  

Signatura del/de la representant   Signatura del/ de la delegat  
DNI:     DNI:  
 
Segons els Estatuts d’ ACAPPS. Article 14.- Representació a l’Assemblea: 

En el cas que un membre no pugui assistir a l’Assemblea General pot delegar en un altre membre de l’Associació per escrit i prèvia  comunicació a la 

Junta Directiva. La delegació només comprendrà els assumptes anunciats en l’ordre del dia.   
Caldrà aportar aquesta notificació abans del dia 11 de juny, al carrer Salines,1-3 baixos de Barcelona, presentant fotocopia del DNI de la persona  que 
delega el vot. No s’acceptarà cap butlleta que no estigui signada pel soci/a que delega el vot i presenti la documentació mencionada. 
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