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Estimades companyes i companys:
Per la present us comunique que el dissabte 3 de desembre de 2016 tindrem l’Assemblea
General Ordinària
a les
10:00 h.
en primera convocatòria i a les 10’30 h. en segona. El lloc serà
el
l
'
IES AUSIÀS MARCH
de
Gandia, Plaça Crist Rei, 2
,
amb el següent ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Informe anual memòria d’activitats any 2016.
Pla d’actuació exercici 2017.
Informe i aprovació comptes any 2016.
Aprovació projecte de pressupostos 2017.
Renovació de càrrecs.
Precs i preguntes.

Ricard Lurbe i Sanz
Secretari
Daimús, 19 de novembre de 2016
Nota: Es prega confirmeu la vostra assistència. Després anirem de dinar qui vullga assistir
confirmeu l’assistència a través del telèfon 656683301 - "via whatsapp" o en el correu (
correu@apacepv.org
) que tenim a la pàgina web. Teniu de temps fins el dia abans.
Estimadas compañeras y compañeros.
Por la presente os comunico que el sábado 3 de diciembre de 2016 tendremos la
Asamblea General Ordinaria
a las 10:00 h en primera
convocatoria y a las 10:30 h. en segunda. El lugar será el l
'
IES AUSIÀS MARCH
de
Gandia, Plaça Crist Rei, 2
,
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con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Informe anual memoria de actividades año 2016.
Plan de actuación ejercicio 2017.
Informe y aprobación cuentas anuales año 2016.
Aprobación proyecto de presupuestos 2017.
Renovación de cargos.
Ruegos y preguntas.

Ricard Lurbe i Sanz
Secretario
Daimús, 19 de noviembre de 2016
Nota: Se ruega confirmeis la asisténcia. Después iremos de comida, quien quiera asistir
confirmar asistencia a través del a través del teléfono 656683301 - "via whatsapp" o del correo
(
correu@apacepv.org ) que tenemos en la página web. Teneis de tiempo hasta el dia
antes.
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