Girona, 30 de març del 2021

Per la teva condició de soci i membre de l'Assemblea d'aquesta Associació Gironina de Prevenció i
Ajuda a les Malalties del Cor, em plau convocar-te a l'Assemblea General Ordinària de la mateixa, que
donada la situació actual amb la pandèmia del Covid-19, ens hem vist obligats a convocar-la
vir tualment mitjançant la platafor ma Zoom i que tindrà lloc el dia 30 d’abril del 2021, a les 19:30
hores, segons el següent
ORDRE DEL DIA
1- Constitució de l'Assemblea General Ordinària de Gicor.
2-Aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior*
3- Informe del President
4- Memòria d’activitats
5- Col·laboració en la investigació científica
6- Estadístiques actual de socis
7- Presentació i aprovació si s’escau del resultat balanç econòmic del 2020
8- Propostes d’activitats pel 2021
9- Presentació i aprovació si s’escau del pressupost per a l’any 2021
10- Propostes presentades
11- Precs i Preguntes
*L’acta està a disposició del soci que ho sol·liciti mitjançant un mail a info@gicor .or g

Per poder assistir a l’assemblea és impr escindible enviar un mail a info@gicor.or g informant
del nom i cognoms del soci, telèfon de contacte i e-mail a on vol que se li envii la invitació.
Esperant la teva presència, et saluda cordialment,

Josep Mª Vidal Vidal
President Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor
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IMPORTANT:

D’acor d amb el que deter mina el l’Art.12.2 dels Estatuts de Gicor , aquelles pr opostes que es
desitgin inclour e en l’or dr e del dia de l’Assemblea, haur an de tenir entr ada mitjançant un
mail a info@gicor .or g dins el pr imer ter ç del per íode compr ès entr e la data de r ecepció de la
convocatòr ia i la data de celebr ació de l’Assemblea, i hauran de comptar amb el supor t com a
mínim del 10% del total dels socis.
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