CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 2019

Benvolguts, Benvolgudes,
Mitjançant la present sou convocat a l’Assemblea extraordinària de l’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS, que tindrà lloc el proper dia 6 de juny de
2019, a la seu social, C/ Calàbria, 236-240 (local 1), de Barcelona, a continuació de
l’Assemblea ordinària.
L’esmentada Assemblea de socis es convoca en compliment de l’acord que va
adoptar la Junta Directiva de l’entitat en reunió celebrada el dia 22 de gener de 2019 i
del que estableix l’article 23 dels estatuts socials, amb el següent ordre del dia:
1. Elecció del President/a de la Junta Directiva.
2. Renovació parcial de vuit membres de la Junta Directiva.
Us informem que serà possible delegar la representació en un altre soci o en una altra
persona, delegació de representació que haurà de formalitzar-se per escrit, amb les
identificacions de les persones intervinents i amb caràcter especial per aquesta
Assemblea, per tal de ser lliurada al President de la Junta abans del seu inici.
Segons l’article 29.1 del estatuts, en relació amb el 28.2, els associats que desitgin
presentar-se a les eleccions per a formar part de la junta Directiva, hauran de posar
en coneixement de la Direcció General d’ACRA, per escrit i amb una antelació de 15
dies a la data de les eleccions, quina serà la persona física que els representarà en la
Junta, en cas de resultar escollit. A la comunicació s’ha d’adjuntar còpia dels poders
generals de gestió i/o representació que la persona física ostenti en l’entitat
associada, així com un certificat específic de l’entitat per a representar-la a la Junta
Directiva. Per formar part de la Junta Directiva és necessari tenir la condició
d’associat i estar al corrent de pagament. Us adjuntem a la present un exemplar del
reglament de règim intern de l’Associació que, entre d’altres qüestions, regula el
procediment electoral.

Mª Cinta Pascual Montañés
Presidenta
Barcelona, 6 de maig de 2019
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