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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA
GESTIÓ AGRORAMADERA DE PONENT, GAP SCCL

Benvolgut soci/sòcia,
En compliment del que estableix l’article 9 del Decret llei DECRET LLEI 47/2020,
de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el
sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives
i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport
a entitats del tercer sector social (perllongat pel Decret Llei 7/2021, de 9 de
febrer) i atenent a les facultats i funciones prescrites en l’article 44 de la llei
12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, el consell rector d’aquesta entitat, en
acord de 8 de juny de 2021, ha acordat per unanimitat convocar,
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DIA:

14 de juny del 2022.

HORA:

19:30 h en primera convocatòria
20:00 h en segona convocatòria

LLOC:

Carrer la Sardana, 5, 25430 Juneda, Lleida Parc Alegria .

ATENCIÓ AMB EL CANVI D’UBICACIÓ!!!!!
La reunió tindrà lloc a la PISTA del PARC ALEGRIA

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda als assistents.
Constitució de l’Assemblea General Ordinària i informació del seu
desenvolupament.
2. Nomenament de dos interventors d’acta.
3. Informe i examen de la gestió social.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç de situació, del compte de
pèrdues i guanys, de la memòria econòmica de l’exercici tancat a 31 de
desembre de 2021, així com també la gestió del Consell Rector duta a
terme durant l’exercici 2021.
5. Aprovació, si s’escau de l’aplicació de resultats.
6. Aprovació, si s’escau, renovació dels membres de Consell Rector.
7. Informació del projecte de Nova Tracjusa. Situació actual
8. Aprovació, si s’escau de la proposta de préstec de capital a Tracjusa per
la realització d’inversions
9. Aprovació si s’escau de l’ampliació de capital dels socis provinent dels
excedents de la dissolució de GAP Assoc.
10. Torn obert de paraules.

 Dret d’assistència i vot
i.

Assistència.
Es requereix inscripció i confirmació d’assistència, des de la data de la
convocatòria fins a les 13:00 hores del dia 14 de juny. El procés
d’inscripció, es farà telefònicament al número 973 100 505 , dins de l’horari
d’oficina. Amb posterioritat a les 13:00 hores del dia 14 de juny, no
s’admetrà més inscripcions, en tot cas es valorarà l’aforament d’acord
amb l’espai. El soci, haurà de respectar, en tot cas, les mesures d’higiene
que el personal encarregat de l’assemblea estableixi per protegir la salut
de tots els participants.

ii.

Votacions. Per la votació de les propostes d’acord fixades a l’ordre del
dia, s’aplicarà el procediment establert en els estatuts socials i la
normativa d’aplicació.

 Dret de representació
En el supòsit de no poder assistir a l’assemblea, els socis tenen la possibilitat
de delegar el seu vot, en concordança amb l’article 49.1 de la Llei de
cooperatives, cada soci o sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots delegats.
Les delegacions podran realitzar-se des de la data de la convocatòria fins a les

13:00 hores del dia 14 de juny, la delegació ha d’ésser escrita i expressa per la
sessió concreta i es lliurarà presencialment a les oficines de la cooperativa o el
mateix dia de l’assemblea a l’entrada.
La representació és sempre revocable, l’assistència del representat a
l’assemblea general, tindrà valor de revocació de la representació atorgada.
 Dret d’informació
Els documents que fa referencia als punts de l’ordre del dia, es podran examinar
d’acord amb normativa vigent, en el domicili social de la cooperativa.

Us esperem,
Juneda, 25 de maig de 2022
Eduard Cau Barrufet
President

