CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La Junta Directiva convoca Assemblea General Ordinària de la Societat Cultural i Recreativa
“La Gran Penya”. Degut al tancament del nostre edifici i a la situació actual de la pandèmia
provocada per la Covid-19 l'Assemblea es farà telemàticament el diumenge 22 de novembre a
les 11:00 h en convocatòria única.
Ordre del dia de l’assemblea:
1- Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior de 10 de desembre de 2019
2- Informe de la Junta.
3- Aprovació de l’estat de comptes de l'exercici 2019.
4- Proposta de reducció de la quota general de soci 2021 de 65 a 50 €
5- Proposta d’aprovació del pressupost 2021
6 - Precs i preguntes
NOTES:
Som conscients de la dificultat que pot tenir aquesta assemblea telemàtica però per la viabilitat de
la nostra entitat és imprescindible compartir i validar la informació i les gestions que se’n deriven.
L’accés a l’assemblea serà amb inscripció prèvia mitjançant la confirmació del vostre correu

electrònic on us farem arribar la informació de cada punt i l’enllaç per participar a

l’assemblea. Per l’Assembla caldrà tenir el programa Zoom descarregat al vostre ordinador.
Estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o suport tècnic.

La Junta us desitja el millor per vosaltres i la vostra família.
Ton Roure Ripoll
President de la Societat Cultural Recreativa “La Gran Penya”
Vilanova i la Geltrú a 2 de novembre de 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACIÓ DE VOT PER L'ASSEMBLEA
Jo..................................................................... amb DNI:.......................... delego el meu vot al
senyor/a .................................................... amb DNI:.......................... per a que em representi a
l’Assemblea del diumenge 22 de novembre de 2020, de la Societat Cultural La Gran Penya.
........................................................................................................................................................................................
La Gran Penya // info@granpenya.cat // 938938871 // Rambla Principal 52 // Vilanova i la Geltrú

Signatura soci que delega:
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