UERAPITENCA
Benvolgut/sa soci/a,
Em plau comunicar-vos que la Junta Directiva de la UE Rapitenca, a la seva reunió celebrada
el dia 21 de juny, va prendre l’acord de convocar l’Assemblea General, en sessió Ordinària,
pel proper dia 8 de juliol de 2022, divendres, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a
les 20.00 h, en segona, a l’auditori Sixto Mir, carrer Val de Zafan, 72, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Salutació del President
2.- Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta de la sessió anterior
3.- Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament
4.- Memòria d’activitats realitzades durant la temporada 2021/22
5.- Informe econòmic 2021/22 i aprovació de comptes
6.- Informe de la temporada 2022/23 i planificació esportiva
7.- Aprovació de pressupost per al nou exercici 2022/23
8.- Activitats a realitzar durant la propera temporada 2022/23
9.- Precs i preguntes
La Ràpita, 23 de juny de 2022

Fernando Garcia Talarn
President
Notes complementàries
I- D’acord amb l’article 10 dels Estatuts de la UERapitenca, la Junta quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de socis
assistents a la mateixa.
II- D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de la UERapitenca, els socis i sòcies assistents a l’Assemblea, s’hauran d’acreditar mitjançant
document públic fefaent que acrediti la seva personalitat.
III- D’acord amb l’article 9.5 dels Estatuts de la UERapitenca, la documentació relativa als assumptes a tractar estaran a disposició dels
socis els 5 dies naturals abans de l’assemblea en les dependències del Club.
IV- Donada la importància de la reunió els preguem la seva assistència personal o mitjançant representació escrita, legal i acreditada a
un tercer o mitjançant la delegació en un altre soci o sòcia. En aquest cas s’haurà de fer mitjançant l’escrit afegit al peu d’aquest document,
tenint en compte que tan sols té validesa per aquesta assemblea i s’haurà de rebre abans que comenci la reunió.
DELEGACIÓ DE VOT
En/Na..................................................................................................amb qualitat de soci de ple dret i número....................no essent possible
la meva assistència a l’Assemblea de la UERapitenca, convocada el proper dia 8 de juliol de 2022 i coneixent l’ordre del dia de la mateixa.
Delego la meva veu i vot a favor del Sr/Sra. .............................................................................................................................
La Ràpita a ....... de juny de 2022
Signatura:
DNI:
Nº de soci:
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