
            

 

 

Viladecavalls, 8 de febrer de 2021 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 28 DE FEBRER 

DE 2021 (10.00 hores) 

 

Benvolgut soci,  

El proper 28 de febrer de 2021 a les 10.00 hores convoquem a tots els socis 

a una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA per posar en votació l’aprovació o no 

de l’oferta definitiva de l’Ajuntament per a l’adquisició del Casal Familiar de 

Viladecavalls per part del Consistori. 

L’Ordre del dia serà el següent 

- Presentació de l’oferta de l’Ajuntament, les converses i reunions 

durant tot l’any i l’oferta definitiva d’adquisició 

- Precs i preguntes 

- Votació  

- Recompte de vots 

- Proclamació del resultat 

En cas que s’aprovi la venda del Casal Familiar a l’Ajuntament, aquesta junta 

es compromet a acompanyar a la nova junta directiva en forma de ‘comissió 

de seguiment’ durant el tràmit del traspàs si així ho considera convenient.  

Adjuntem un full de delegació de vot per omplir en cas que no es pugui 

assistir a l’Assemblea Extraordinària 

 

Àngels Fàbregues      Eva Cardellach 

Presidenta       Secretària 

 



 

 

Viladecavalls, 8 de febrer de 2021 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 28 DE FEBRER  DE 

2021 (11.00 hores) 

Benvolgut soci,  

El proper 28 de febrer de 2021 a les 11.00 hores convoquem a tots els socis 

a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA del Casal Familiar de Viladecavalls on s’haurà 

d’escollir una nova junta directiva. 

L’Ordre del dia serà el següent 

- Salutació i benvinguda 

- Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau 

- Resum d’activitats realitzades el 2020 

- Informe de tresoreria, estat de comptes de 2020 i aprovació si 

s’escau. 

- Precs i preguntes 

- Projecte 2021 per part de la nova junta 

- Elecció de la nova junta. (En cas que només s’hagi presentat una 

candidatura s’haurà de ratificar per part de l’ASSEMBLEA) 

- Precs i preguntes 

Adjuntem un full de delegació de vot per omplir en cas que no es pugui 

assistir a l’Assemblea Extraordinària. Caldrà votar l’elecció de la nova junta 

directiva. 

Degut a les restriccions a causa de la pandèmia de la COVID-19 farem les 

dues Assemblees a l’exterior. Així mateix, totes dues es podran seguir per 

streaming a través de l’enllaç que trobareu a la web del Casal 

(www.casalfamiliar.com) el mateix diumenge 28 de febrer.  

 

Àngels Fàbregues      Eva Cardellach 

Presidenta       Secretària 

http://www.casalfamiliar.com/

