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Vic,   18 d’agost de 2020 
 
 
Benvolgut/uda soci/a: 
 
Per acord de la Junta Directiva, es convoca l'ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA que tindrà lloc: 
 
DIA: 17 de setembre de 2020. 
HORA: A les set de la tarda. 
LLOC:. Sala Auditori Marià Vila d’Abadal (Edifici “El Sucre” de Vic). 
  
Per a tractar els assumptes del següents 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1r. Lectura de l’acta de l’Assemblea 2019.  
2n. Examen i, si escau, aprovació de la memòria de la gestió de la 
Junta Directiva durant l’exercici 2019.  
3r. Examen i, si escau, aprovació dels comptes de l’exercici 2019, 
tancat a 31 de desembre. 
4t. Examen i, si escau, aprovació del pressupost d'ingressos i 
despeses de l'exercici corrent 2020. 
5è. Renovació dels càrrecs de Vicepresident i de sis membres Vocals 
de la Junta Directiva. Votació de les candidatures. 
6è. Proposta i, si escau, aprovació (ratificació) de la incorporació 
d’Osona Contra el Càncer a l’Associació Coordinadora del Voluntariat 
d’Osona. 
7è. Designació dels dos socis que, amb la presidenta, signaran i 
aprovaran l’acta de l’Assemblea d’enguany.          
8è. Precs i preguntes. 
 

Per motius de seguretat i com a mesura de prevenció de la COVID-19, enguany 
no s’oferirà la conferència ni l’actuació posteriors a l’assemblea. 

 
 

Agrairem la vostra assistència. 
 
 

Notes i Delegació de vot al dors 
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Notes: 
1) A la Secretaria d’aquesta associació podreu ésser informat sobre els punts de l’ordre del dia. 
2) Les candidatures per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva que s’han de renovar o 
designar podran presentar-se fins a vint-i-quatre hores abans de l’Assemblea. 
3) De conformitat amb l'Art. 10 dels Estatuts, podeu concórrer a l'Assemblea personalment o 
representat per un altre soci. La representació ha de conferir-se per escrit i amb caràcter 
especial per l'Assemblea convocada. El nombre de representats per cada soci assistent no pot 
excedir de tres. Cada soci present o representat té dret a un vot. 
4) En cas que no pugueu assistir a l'Assemblea, us estimarem que delegueu la vostra 
representació i vot en un altre soci omplint i  subscrivint l’autorització que figura més avall. 
5) La conferència i l’actuació seran obertes a tothom. 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ/DELEGACIÓ DE VOT 
 
 
 

El/la sotasignat/ada, en/na _______________________________________________________ 
amb domicili a ________________________________________núm._______, de la població 
de ______________________________ 
 
D E L E G O en el/la soci/a Sr./a. ________________________________________________ 
la meva representació i vot a l'ASSEMBLEA GENERAL  ORDINÀRIA de l'associació 
"OSONA CONTRA EL CÀNCER" convocada per a ésser celebrada el dia 17 de setembre de 
2020, a les set de la tarda, a la Sala Auditori Marià Vila d’Abadal (Edifici “El Sucre” de Vic) 
per a tractar els assumptes de l'ORDRE DEL DIA que consten a la convocatòria. 
 
 
A la població de _______________________________, a _____ de _______________ de 
2020. 
 
 

firma 
 


