
INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS
Carrer dels Ferrers, 54 baixos
Vilafranca del Penedès

Assemblea General Ordinària
Convocatòria

La Junta Directiva convoca l’Assemblea General Ordinària 
corresponent al curs 2015, el diumenge 6 de març del 2016 a dos quarts d’11 en primera 
convocatòria i a les 11 h en segona convocatòria, a  la Vil·la Casals - Museu Pau Casals, Avda. 
Palfuriana, 67 de Sant Salvador (El Vendrell)

Ordre del dia:

1.-Constitució de la mesa de l’Assemblea, d’acord amb l’article 21 dels estatuts.

2.- Lliurament a la mesa de les representacions delegades als socis presents, 
d’acord amb l’article 32 dels estatuts.

En/na……………………………………….soci de l’Institut d'Estudis 
Penedesencs, delega en/na

……………………………………………………………….la seva representació en l’Assemblea 
General Ordinària  a celebrar a  la Vil·la Casals - Museu Pau Casals, de Sant Salvador ( El 
Vendrell), el diumenge 6 de març de 2016

DNI……………………………….      Signatura

3.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior celebrada a la 
Masia Vallformosa, de Vilobí del Penedès, el 1 de març de 2015.

4.-Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria del curs 2015.

5.-Presentació pel tresorer de la Junta de l’estat de comptes corresponent a l’any 
2015 i aprovació si s’escau.

6.- Presentació pel tresorer de la Junta del pressupost per a l’any 2016 i aprovació 
si s’escau. 



7.- Informe del president.

8.- Presentació pels representants de les seccions formalment constituïdes de l’informe corresponent
a l’any 2015 i la proposta d’activitats i línies de treball per al 2016.

9- Torn de paraules.

10.- Lliurament de reconeixements.

Vilafranca del Penedès, 1 de gener de 2016

La secretària

Núria Jané i Orpí

L’estat de comptes del 2015 i el projecte de pressupost pel 2016 seran a disposició dels 
associats/des que els vulguin consultar a la secretaria de l’IEP (carrer dels Ferrers, 54, baixos. 
Vilafranca del Penedès) des del dia 7 de març del 2016.

Amb la col·laboració de:

Vil·la Casals - Museu Pau Casals


