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CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2022 
 

Benvolgut associat, benvolguda associada, 

Mitjançant la present sou convocat a l’Assemblea ordinària de l’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS, que tindrà lloc el proper dia 25 d’abril de 
2022, a la seu de Foment del Treball, Via Laietana, 32, de Barcelona, a les 12:00 hores 
en primera convocatòria i a les 12:30 hores en segona convocatòria. 

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 21 de febrer de 2022 i del que 
estableix l’article 23 dels estatuts socials, amb el següent ordre del dia: 

1. Presentació Portafoli Estratègic d’ACRA 2022-2024. 
 

2. Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria de la gestió social realitzada 
per la Junta Directiva durant l’exercici 2021. 
 

3. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l’exercici 2021. 
 

4. Examen i aprovació, en el seu cas, del pressupost per l’any 2022. 
 

5. Examen i aprovació, en el seu cas, del programa de treball per l’exercici 2022. 
 

6. Comunicació de les altes i baixes d’associats de l’exercici 2021, segons relació 
lliurada als assistents. 
 

7. Aprovar, si s’escau, la incorporació d’ACRA a la confederació patronal PIMEC, 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.  
 

Us informem que els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea 
estan a la vostra disposició des d’aquest moment en el domicili social i a la zona 
reservada als associats de la pàgina web de l’associació. 

Així mateix, 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 tramesa telemàticament al President de la Junta abans del 
seu inici. 

Barcelona, 8 d’abril del 2022. 

 
Mª Cinta Pascual Montañés 
Presidenta de la Junta Directiva 
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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE 25 D’ABRIL DE 2022, A CELEBRAR A LES 12:00 EN 
PRIMERA CONVOCATÒRIA I A LES 12:30 EN SEGONA CONVOCATÒRIA 

 

 

DELEGACIÓ DE VOT 

 

El/la que subscriu _________________________________________ (nom i cognoms 
del representant legal de l’associat), amb DNI ____________________, en 
representació de ________________________________________ (raó social de 
l’associat), amb NIF _______________ 

 

DELEGO 

 

la meva representació per a l’Assemblea ordinària de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
RECURSOS ASSISTENCIALS  a dalt esmentada a 
__________________________________________, amb DNI _________________, 
als efectes d’assistir a l’Assemblea i votar sobre els assumptes que figuren a l’ordre del 
dia. 

 

 

 

A _______________, ___ de ______________ de 2022. 

 

 

 

 

Signatura i segell 
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