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Apar tat de cor reus 207    08400  Granoller s 
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Granollers, 14 desembre de 2011 

Benvolguts socis, 

De conformitat amb el que disposen els estatuts de la nostra entitat i complint l‛acord pres per la 
junta directiva, us convoquem a l‛Assemblea General Ordinària que es celebrarà: 

Dia: Divendres 27 de gener de 2012.  
Hora: 21 h en primera convocatòria i a les 21,30 h en segona convocatòria. 
Lloc: Local social AEG, carrer de Corró 10 

Ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si s‛escau, de l‛acta de l‛assemblea anterior. 
2.- Informe de la presidència any 2011. 
3.- Balanç del mandat dels darrers 4 anys. 
4.- Reptes per al futur. 
5.- Informes de les seccions. 
6.- Liquidació i aprovació, si s‛escau, de l‛exercici econòmic de l‛any 2011. 
7.- Aprovació, si s‛escau, de les quotes per a l‛any 2012. 
8.- Exposició i aprovació, si s‛escau, del pressupost de l‛entitat per a l‛any 2012. 
9.- Precs i preguntes. 

Tot seguit, iniciarem l‛Assemblea General Extraordinària. 

Atesa la rellevància dels temes a tractar, és molt important la vostra assistència. 
Una vegada finalitzada l‛Assemblea General Extraordinària es farà un petit piscolabis. 

Salutacions. 

Carles Garcia 

President de l‛AEG
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Granollers, 14 desembre de 2011 

Benvolguts socis, 

De conformitat amb el que disposen els estatuts de la nostra entitat i complint l‛acord pres per la 
junta directiva, us convoquem a l‛Assemblea General Extraordinària que es celebrarà: 

Dia: Divendres 27 de gener de 2012.  
Hora: Una vegada acabada l‛Assemblea General Ordinària 
Lloc: Local social AEG, carrer de Corró 10 

Ordre del dia: 

1. Torn obert de paraules per presentar les candidatures. 
2. Proclamació de la nova Junta directiva de l‛AEG per part de la junta electoral o votació de les 

candidatures en el cas que se‛n presenti més d‛una. 
3. Precs i preguntes. 

Un cop acabada l‛assemblea s‛oferirà a tots els assistents un piscolabis. 

Atesa la importància dels temes a tractar, és molt important la vostra assistència. 

Atentament. 

Carles Garcia 

President de l‛AEG


