Providència, 42
08024 BARCELONA (Països Catalans)
+ 34 93.284.36.34 | caoc@caoc.cat | http://www.caoc.cat

Barcelona, 28 de novembre de 2018
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE TOTS ELS SOCIS DEL CAOC
(Segons acord de Junta de 26/09/2018)

DATA
HORA
LLOC

14 de desembre de 2018
a les 16h45 en primera convocatòria
a les 17h00 en segona convocatòria
Seu del CAOC – Providència, 42, Vila de Gràcia (Barcelona)

AGENDA / ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2. Memòria d’activitats de l’any 2018
3. Propostes d’actuació pel 2019
4. Presentació de l’estat de comptes
5. Renovació Junta
6. Actualització dels Estatuts
7. Precs i preguntes
Per votar, cal que s'hagi pagat la quota de soci corresponent al 2018, abans del 12 de
desembre de 2018.
Aportacions directes i quotes anuals soci: LA CAIXA 2100-1006-57-0200061117
(soci numerari 42€; soci jubilat i -25 anys 34€; aportacions voluntàries).
Pels que són fora de l’estat espanyol: IBAN ES10 2100 1006 5702 0006 1117 // SWIFT
CAIX ES BB XXX
Per tal d’actualitzar la base de dades de socis agrairíem ens informéssiu si heu
modificat l’adreça electrònica, l’adreça postal o el compte bancari enviant un correu a
caoc@caoc.cat.
Quedem a la vostra disposició i estem oberts a qualsevol suggeriment. Moltes gràcies.
Núria Ontiveros Briansó
Presidenta

Meritxell Pueyo Sotos
Vice-presidenta

(*).- Els associats que ho desitgin podran presentar la seva candidatura fins el 12 de desembre
adreçant-la al Caoc.
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