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JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES 2021

Per acord de la Junta Directiva de l’Entitat de data 4 de maig de 2021, s’ha procedit a convocar la 
Junta general Ordinària de Mutualistes a la Sala Europa de l’Hotel SB Icària, Av. Icària, núm. 195, 
de Barcelona, el dia 15 de juliol de 2021 a les divuit hores en primera convocatòria i a les divuit 
hores i trenta minuts en segona convocatòria, sota el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici de 2020, de
l’avantprojecte de Pressupostos d’Ingressos i Despeses per a l’exercici 2022, així com l’altra
documentació que, legalment i junt amb la indicada, ha de ser sotmesa a coneixement o
aprovació de la Junta General.

2. Examen i aprovació, si procedeix, de la gestió desenvolupada per la Junta Directiva de
l’Entitat.

3. Renovació i, en el seu cas, designació de nous càrrecs de la Junta directiva.

4. Informació sobre el corrent exercici en els diferents àmbits de l’Entitat i perspectives, així com
sobre les dotacions i aplicacions del patrimoni històric.

5. Precs i preguntes.

6. Aprovació de l’Acta de la Junta i nomenament d’Interventors.

Sobre la base de l’exposat anteriorment, l’empresa  ________________________________________________ 
amb CIF  ___________________ declara:

a) Que no es troba incursa en causa legal, reglamentària o es-
tatutària alguna que li impedeixi exercir els seus drets de vot en la citada junta.
b) Que exerceix facultat de vot, mitjançant delegació en el representant a la Junta General 
que designi l’empresa mutualista ______________________________________________________
amb CIF______________________  el següent sentit:

(Marcar amb una creu una sola de les caselles. En el cas de no indicar-se cap d’elles, es considerarà que opta per la primera)

L’associat o el seu representant 
Firmat

En el sentit de votar favorablement les propostes formulades per la Junta Directiva.
En el sentit de votar amb la majoria.
Segons les següents instruccions (indicar quins):

______________________________________________________________________________

______________________________ , a ___ de/d’____________ de 2021

SEGELL DE L’EMPRESA
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