
    
                                                                                 

                                       

Benvolguts veïns i veïnes, 

La junta Directiva de la Associació de veïns El Racó es plau de comunicar-los 
que la propera Assemblea  General Ordinària tindrà lloc el proper  2 Juny del 
2019  a les  10.30h.  a la seu Social del Carrer de la Carena nº 6, Sant Feliu del 
Racó , per tractar els següents temes del ORDRE DEL DIA. 

1-Altes i baixes de Socis 

2-Informe de la Presidència de les actuacions realitzades en el curs del any 
2018 i seguiments d’altres fins el dia de la reunió. 

3-Estat de comptes del any 2018 exposició  i  aprovació . Una setmana abans 
podeu demanar via mail els mateixos. 

4-Pressupost de any 2019, exposició i aprovació. 

5-Renovació dels membres de la junta.  

6- Aclariments varis , propostes  i  preguntes   dels veïns. 

7-Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea. 

Després de la assemblea es procedirà a oferir un dinar a tots els 
associats assistents a la mateixa i podran portar els  altres membres de la 
seva família residents a la vivenda del Racó . Els associats que per algun 
motiu no puguin assistir a la Assemblea però vulguin venir al dinar , 
hauran de fer la seva delegació de vot a un altre veí o a nom de la junta .Si 
no hi ha assistència a la assemblea o delegació de vot no es podrà assistir al 
dinar  Per tal de facilitar la logística del dinar, els socis que hi vulguin assistir 
hauran d’enviar un correu electrònic, amb l’assumpte: “ASSEMBLEA 2019” a  
info@associacioveinselraco.cat  i confirmar el nombre de persones que vindran 
al dinar en total. 

.Rebeu una cordial salutació 

  

La Junta Directiva                                         Sant Feliu       de abril de 2019 

Delegació de vot 

Com a propietari/a de la finca del carrer  ................................................... n   
........  de Sant Feliu del Racó, no és possible la meva assistència personal a 
l'Assemblea General Ordinària del dia   2  de juny 2019, per això delego la 
meva presencia i vot a …………………………………….DNI 
…………………………………….. 

Sant Feliu a ………..de ………………………………de 2019 

                                                                               Nom Cognom i DNI  firma 


