
	
A Marganell, a 29 de març de 2017  
 
Sr./a. Propietari/a: 
 
En compliment del mandat estatutari, i en base al que estableix Codi Civil de Catalunya, el convoquem a 
l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l'Associació de Propietaris del Casot que tindrà lloc el proper 
dia 22 d'abril de 2017 a les 9.30 hores, en primera convocatòria i a les 10.00 hores en segona 
convocatòria, a la Sala Polivalent Ajuntament de Marganell, a Marganell, amb la finalitat de tractar el 
següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta anterior. 
2. Estudi i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de l'exercici tancat 
3. Adopció, si s'escau, de l'acord de liquidació dels deutes pendents dels propietaris, així com 

l'acord, si s'escau, d'iniciar les corresponents accions pera la seva reclamació judicial. 
Exposició de l'estat de tramitació dels procediment judicials en curs. 

4. Estudi i aprovació, si s'escau, del Pressupost Ordinari d'ingressos i despeses per l'exercici 
2017 i del repartiment de les seves quotes entre els associats. 

5. Renovació de càrrecs a la Junta de Directiva. 
6. Exposició de les actuacions realitzades per la Junta de Directiva durant l'exercici 2016 i 

actuacions futures a realitzar. 
7. Exposició de l'estat de cessió de la gestió del subministrament d'aigua a l'Ajuntament de 

Marganell. 
8. Proposta de modificació d'estatuts, nous fins de l'Associació i destí de la mateixa. 
9. Precs i preguntes.  

 
Preguem la vostra puntual assistència a la reunió, en segona convocatòria, atesa la importància dels temes 
que es tractaran. En el supòsit que no hi pugueu assistir, podeu fer servir l'autorització que amb aquesta 
finalitat s'adjunta. 
 
	
				LA	PRESIDENTA	
				VIST-I-PLAU	

																	
																																EL	SECRETARI		
	
	

	

	 		 	 	
	
 

** Es recorda als senyors propietaris que d’acord amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya i l'article 56 dels 
Estatus de l'Associació els propietaris que tinguin deutes pendents amb l'Associació, tindran veu però no tindran dret 
de vot. 
** Així mateix, els vots dels propietaris que no assisteixen a la reunió es computen com a favorables, sens perjudici 
de llur dret d’oposició. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGACIÓ DE VOT: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS EL CASOT DE 
MARGANELL, 22/04/2017  
 
Sr./Sra. ………………………………………………………………….  parcel·la núm. ................ 
delega el seu vot al  
Sr./Sra. ………………………..………………………………….........  parcel·la núm. ………….. 
 
Signatura soci delegant    Signatura soci delegat 
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