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Barcelona, 9 de juny de 2022 

 
 
 

GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA 
Assemblea General Ordinària de Socis 

 
Convocatòria de reunió 

 
Benvolguts agremiats i agremiades, 
 
D’acord amb allò que preveu l’article núm. 19  i 21 dels Estatuts Socials, em complau 
convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’Entitat, que se celebrarà, 
el dia 20 de juny de 2022, a les 16:30 h en primera convocatòria, i a les 17:00 h en 
segona,  a la seu social del Gremi situada al C. Muntaner, 81, 2n pis de Barcelona, 
amb el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior. 
2. Informe del President i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats i de la gestió 
de la Junta Directiva. 
3. Aprovació, si escau, dels Comptes anuals de 2021. 
4. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2022. 
5. Informe del Director. 
6. Finançament a Serveis Gremials Integrals. 
7. Qüestions sobrevingudes a la data de la convocatòria. 
8. Torn obert de paraules. 
 
 
 
 
 
 
El President 
Alejandro Goñi i Febrer 

 

 

NOTA.- Detallem informació important i requeriments respecte a l’Assemblea: 

 

 



 
- Per qüestions d’aforament, serà necessari confirmar prèviament assistència, 

omplint i enviant el formulari d’inscripció abans del dia 20 de juny de 2022. 
Enllaç al formulari:  
 

https://gremipeixaters.cat/assemblea2022/ 
 

- Per assistir és preceptiu presentar el DNI per contrastar la condició d’agremiat. 
- En cas que l’afiliat sigui persona jurídica, exercirà el dret a vot la persona física 

que estigui legitimada per ostentar la seva representació en el càrrec vigent, 
mitjançant escriptura inscrita al Registre Mercantil que haurà de ser 
comprovada prèviament per la Secretaria de l’Entitat. És necessari que feu 
arribar prèviament aquesta documentació a l’Entitat de forma física o 
escanejada (mitjançant correu electrònic a gremi@gremipeixaters.cat) com 
màxim el dia 17 de juny de 2022. 

- Per fer delegació de vot, és necessari que la feu arribar prèviament a l’Entitat 
de forma física o escanejada (mitjançant correu electrònic a 
gremi@gremipeixaters.cat) com màxim el dia 17 de juny de 2022 (s’adjunta 
model de delegació de vot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


