
 

 

 

Convocatòria d'Assemblea General 

Ordinària i Extraordinària consecutiva 
 

 

La Junta Directiva del Cercle Sabadellès 1856, en compliment del que disposa l’article 9 dels Estatuts Socials, us convoca 

a l’Assemblea General Ordinària de socis, que tindrà lloc a la Sala d’Actes de les instal·lacions, dimecres 6 d’abril de 

2022, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona i que tindrà el següent ordre del dia: 

  

ORDRE DEL DIA 

  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

2. Ratificació membres de la Junta Directiva. 

3. Informe del president i memòria sobre les activitats esportives i socials de l’any 2021 i projectes pel 2022. 

4. Informació i aprovació de l’estat d’ingressos i despeses de l’exercici i del balanç de situació a 31 de desembre de 2021. 

5. Proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2022. Nomenament de la firma d’autoria que revisi els 

comptes de 2022. 

6. Informació del pla d’inversions 2022. 

7. Torn obert de paraules. 

  

De forma consecutiva, i després de la Celebració de l’Assemblea Ordinària, es convoca Assemblea Extraordinària per 

a tractar els punts del següent: 

  

ORDRE DEL DIA 

  

8. Rectificació i correcció d’errades en les modificacions estatutàries aprovades amb anterioritat i pendents d’inscripció 

al Registre d’entitats esportives. 

  

Tenen dret a participar a l’Assemblea, tots els socis i sòcies majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en 

el moment de la convocatòria. 

 

Durant els quinze dies naturals anteriors a la data de realització de l’Assemblea, qualsevol soci i sòcia podrà examinar, al 

domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea així com l’acta de l’Assemblea Ordinària 

anterior. 

  

De conformitat amb els Estatuts Socials, s’acorda comunicar a tots els socis i sòcies aquest acord  de convocatòria de 

l’Assemblea, així com publicar-ho als taulers d’anuncis del Club i en un diari d’àmplia difusió de la Ciutat. 

  

Davant la importància dels temes que s’hi han de tractar, us demanem la vostra presència, fet que us agraïm per 

avançat. 

  

Atentament, 

 

La Junta Directiva 

Sabadell, 7 de març de 2022 

  


