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(coNVocAToRrA)
Associat/da Titular:

La Junta Directiva de la Gemandat de Sant Sebastiá de Previsió Social MPS. convoca a tots els associats, d'acord amb I'article 24
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará a l'Ateneu de Cervelló (Sala

del nostres estatuts socials, a

l'

Polivalent), camer Santa Anna, número

DIUMENGE oLr 30

¿e

12:00, DEL NIATErx DrA,

¡ut{v

1;

DE L'ANy 2019 .r

EN sEGONA

rBs 11:00

DEL }IATÍ EN

pRI}tERd coNvocAToRIA I A LES

coNvocATóRIA.

L'Assemblea s'entendrá válidament constituida quan es trobin presents o representats la meitat més un en primera convocatória i
qualsevol que sigui el nombre d'associats presents en segona convocatoria.

ORDRE DEL DIA
Primer:
Segon:

Tercer:

Quart:
Cinqué:
Sisé:
Seté:

Vuité:

Salutació de la senyora presidenta;
Lectura i aprovació si escau de 1'acta de l'assernblea anterior 2018;
lnlorme de [a Comissió de Control:
Examen i aprovació. si és procedent. dels Comptes Anuals del 2018.
Proposta de distribució de resultats:
Noves contractacions de mutualistes:
Renovació del contracte dels auditors "UHY-FAY&Co" per els propers exercicis 2019.2020 i 2021.
Designació de tres assembleistes per signar ['Acta de I'Assemblea que conjuntament amb el vistiplau de la
senyora presidenta i de la secretaria, será inscrita dins els 15 dies següents en el llibre d'actes i aprovada en el
mateix període. per la mateixa assemblea o, pels mateixos signants de 1'Acta.
Tom obert de paraules.

Atenent als articles 17 i 24 dels sstatuts, I'associat podrá examinar la documentació ret'erent als Balangos iCompte de resultats, la Memdria de
l'Exercici 2018. així com l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net tal com s'estableix en l'article 25.1 de la Llei de Societats de Capital. els quals estaran
a la vostre disposició en el transcurs de període que va des det dia 1,1 de juny al dia 29 de juny de 20 1 9.
Es prega que assistiu a l'Assemblea. en cas de no poder-ho fer, podeu delegar el vostre \-ot a un altre associat. tot comunicant-ho per escrit a la
presiddncia (retalleu el peu de present escrit). Amb la particularitat que 1'associat no podrá ostentar més de 10 delegacions. (Aft.26)

Es prega la mixima assisténcia de mutualistes degut que el punt "i- ?==r,:'. i: " es de máxima importáncia per la
Germandat.
Entre els Nlutualistes Titulars Assistents es sortejará un S]IARTBOX per un cap de Setmana i un ventilador.
Els membres de la Junta Directiva no participaran al sorteig.
Ce¡velló, a l2 de juny de 2019
La Presidenta.

Trinitat

So1é

i

Serrat

DELEGACIÓ DE VOT:
En /

Na (nom i cognoms)

En la meva Qualitat d'associat/da a la Germandat de Sant Sebastiá de Previsió Social, MPS, no essent-me possible assistir
personalment a l'Assemblea per la qual se'm convoca pel proper dia 30 de juny 2019, coneixent l'Ordre del dia de la mateixa,
DELEGO el meu vot i veu a favor de:
Sr/Sra.

