
 

 
 
Benvolguts socis i sòcies,  
Un any més, aprofitem per convidar-vos a la trobada anual de l'Assemblea de socis fent memòria de 
la feina feta i proposant nous reptes a la vostra aprovació. 
  
Ordre del dia: 

1. Elecció dels interventors/es de l’acta de l’assemblea. 
2. Presentació de la memòria anual 2017 
3. Presentació del Pla de Treball 2018 
4. Presentació del tancament provisional de l’exercici 2017 
5. Presentació del pressupost 2018 
6. Presentació quota socis per a l’any 2018 
7. Presentació candidatures per la renovació dels membres de la Junta Directiva. 
8. Torn tancat de paraula 
9. Votacions dels punts a aprovar en Assemblea de socis 
10. Torn obert de paraula 

 
T’AGRADARIA FORMAR PART DE LA JUNTA D’ALBA? PRESENTA’T COM A CANDIDAT/A! 
 
Aquest any un dels punts de l'ordre del dia és l'elecció de nous membres de la Junta Directiva. En 
total proposem incorporar 5 nous membres a la Junta.  Totes aquelles persones o entitats 
jurídiques sòcies que estiguin interessats/es en formar part de la Junta Directiva de l’entitat, poden 
presentar-se com a candidats fins a data de 16 de febrer de 2018.  
Podeu presentar la vostra candidatura formal a través del formulari que trobareu al següent enllaç 
www.aalba.cat/assemblea2018 o bé podeu omplir el formulari en format paper que us facilitaran a la 
recepció de les instal·lacions de l’Associació Alba, – Av. Onze de Setembre, s/n de Tàrrega, de 9:00 
a 18:00 hores de dilluns a divendres. 
 
La informació detallada corresponent a tots els punts especificats per aprovació a l’assemblea la 
trobareu a partir del  24 de febrer a la recepció de les instal·lacions de l’Associació Alba o en format 
digital al web www.aalba.cat/assemblea2018 i el codi d’accés: Assemblea2018 
  
Un cop acabat l’acte, organitzarem un vermut a la terrassa del restaurant El Gat on hi sou tots 
i totes convidats. 
Esperem la vostra participació. 
 

 
 
Carles de Ahumada i Batlle 
President                                                                         Tàrrega, a 8 de febrer de 2018 


