Afer:

Convocatòria d’assemblea general ordinària 2020

Benvolgut consoci,
El President del CAU DEL JUBILAT DELS BOMBERS DE BARCELONA, d’acord amb l’article 11 dels
Estatuts, convoca Assemblea General ordinària corresponent a l’any 2020.
L’Assemblea tindrà lloc, en primera convocatòria a les 11:00 i en segona a les 11:30 del proper dia 26
de març de 2020, a la seu del CAU, carrer Lleida nº. 30 de Barcelona
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea (2019)
2..- Altes i baixes de socis numeraris, beneficiaris i simpatitzants
3.- Memòria de la Junta directiva corresponent a l’exercici 2019
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2019 i aplicació dels resultats
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del programa d’activitats i actuacions per l’any 2020
6.- Pressupost de despeses per l’exercici 2020
7.- Assumptes de tràmit
8.- Renovació de la Junta Directiva
9.- Precs i preguntes.
L’article 5 dels estatuts del CAU DEL JUBILAT

disposa que els socis numeraris gaudeixen a

l’assemblea de drets extensius, mentre que els beneficiaris hi tenen veu però no vot genèric, sinó
restringit als afers de la seva qualitat.
La documentació relativa al diversos punts de l’ordre del dia de l’assemblea estarà a disposició dels
socis a partir del dia 1 de març a la seu del CAU.
La Junta resta a disposició de tots els socis per tal d’aclarir, ampliar o comprovar l’ informació d’aquesta
documentació.
13 de febrer de 2020
EL SECRETARI
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Recordatori horaris 26 de Març 2020
10:30 H. OFRENA FLORAL AL MONUMENT

11:00 H. ASSEMBLEA GENERAL A L’AULA DEL PRIMER PIS
Nota . Per tema d’aforament, l’accés a l’assemblea esta reservada als socis. Els acompanyants poden
aprofitar per visitar les instal·lacions i/o en el seu cas dirigir-se directament al restaurant

14:15 H. TRADICIONAL DINAR DE GERMANOR
LLOC : FONDA DEL PORT OLIMPIC - Moll de Gregal – Port Olímpic de Barcelona
TRANSPORT : A CARREC DE CADASCU . (AUTOBUS D20 (PARADA PARAL.LEL)
MENU : Aperitiu
Pica-pica
2on. Plat a escollir de la carta
Postres, Vins, aigua, cafè, gotes i copa de cava
Els que varen assistir-hi l’any passat us poden informar acuradament.
TIQUETS : 25 euros / persona
El tiquets, podran ser adquirits a la seu del CAU.
Per evitar desplaçaments també podeu fer un ingrés a la compte del CAU : Banc BBVA compte
ES70 0182 0207 8602 0179 2956 indicant a l’ingrés el vostre nom.
Per el tema d’organització, la data límit per adquirir els tiquets serà el dia 20 de març de 2020

