Benvolgut/da soci/a,
Ens plau comunicar-vos la celebració excepcional, aquest any, de tres assemblees que tindran lloc el mateix
dia, el dimecres 15 de juny de 2022. Cadascuna de les assemblees té uns objectius propis i per tant, tenen
un ordre del dia propi. Per facilitar-vos la informació i evitar confusions, us detallem en aquesta única
comunicació, l’hora i ordre del dia de cada assemblea.
L’assemblea es celebrarà en modalitat híbrida, presencialment i en línia.
PRESENCIALMENT A ACAPPS (local social): c. Nàpols, 351, baixos. Barcelona.
EN LÍNIA: les persones que vulgueu seguir l’assemblea en línia, ens heu de facilitar en el formulari
d’inscripció l’adreça de correu electrònic des de la que us connectareu (no podreu connectar-vos a l’enllaç
de l’assemblea des d’una altra adreça per qüestions d’identitat).
IMPORTANT: per qüestions tècniques, només es podrà delegar el vot en una persona sòcia que assisteixi
presencialment a l’assemblea.
INSCRIPCIÓ: Per a una millor organització, cal que ens comuniqueu la vostra assistència al correu
acapps@acapps.org, per whatsapp al 620 993 422 o per telèfon al 93 210 55 30

16.30 Assemblea General Ordinària

1a convocatòria a les 16:30 hores / 2a convocatòria a les 17:00 hores
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Aprovació dels comptes anuals de 2021
3. Aplicació dels resultats.
4. Memòria d’activitats de 2021.
5. Accions 2022.
6. Quota de socis/es de l’associació ACAPPS
7. Precs i preguntes.

Important: Tindreu a la vostra disposició al local d’ACAPPS tots els documents que es presentaran a
l’assemblea (acta de l’any 2021, balanç econòmic i compte de resultats, carta de l’auditor i memòria
d’actuacions de 2021) a partir del 10 de juny de 2022.

18.30 Assemblea General Extraordinària

ORDRE DEL DIA:
Es requereix l’aprovació dels socis i sòcies d’ACAPPS en assemblea general extraordinària per a la
modificació dels estatuts d’ACAPPS en tres punts:
1. Incorporació als estatuts d’ACAPPS de poder realitzar les assemblees de socis/es i/o les reunions
de la Junta Directiva via telemàtica.
2. Adaptació dels estatuts al llenguatge inclusiu.
3. Incorporació als estatuts de poder realitzar l’assemblea en un espai diferent al local social, amb
domicili al carrer Providència, 42, 4a planta de Barcelona.

acapps@acapps.org

c. Nàpols,351, baixos. 08025 Barcelona

acapps.org

19.00 Assemblea Electoral

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de la candidatura i programa electoral
Candidatura presentada a eleccions:
Barrera, Ana (vicepresidenta)
Cardelús, Ariadna (secretària)
Moñino, Maria (vicepresidenta)
Solé, Joan (tresorer)
Videla, Àngels (presidenta)

2. Votació

3. Proclamació de la Junta Directiva

19.30 Fi de l’Assemblea Electoral

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

Data: 01/06/ 22
Sortida núm. 15

M dels Àngels Videla Ces
Presidenta de l’associació ACAPPS
Barcelona, 1 de juny de 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, EXTRAORDINÀRIA I ELECTORAL

En/Na ____________________________________________________________, amb núm. de soci/a ____________ delega el seu vot a en/na
_____________________________________________________, per a l’Assemblea General Ordinària, Extraordinària i Electoral de l’ Associació
ACAPPS, que tindrà lloc el dia 15 de juny de 2022.
I per a que així consti, signo la present a________________ a _______ de _________________ de 2022.
Signatura del/de la representant
DNI: _______________________

Signatura del/ de la delegat
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 13 de juny de 2022, al carrer Nàpols, 351, 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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