
    

    

Benvolguts, 
 
D’acord amb els articles 13 i 14 dels estatuts vigents, em plau convocar-vos a l’Assemblea 
General Ordinària de la Federació d’Ateneus de Catalunya, que tindrà lloc a la seu de la 
Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt (Riera de Premià, 147 / 08338 Premià de Dalt), 
el dissabte 4 de maig de 2019 a les 15.30 h, en 1a. convocatòria, i a les 16.00h, en 2a. 
convocatòria, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 
2. Informe del president i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2018 
3. Informe de les delegacions territorials 
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018 
5. Creació de la Fundació d’Ateneus de Catalunya 
6. Projecte per a l’any 2019 
7. Pressupost per a l’any 2019, i aprovació, si s’escau 
8. Precs i preguntes 
9. Eleccions a junta directiva 

 
Us recordem que per accedir a l’Assemblea, tal i com indiquen els Estatuts de la Federació, és 
imprescindible que presenteu un document acreditatiu que us certifiqui com a representants de 
l’entitat, la qual ha d’estar al corrent del pagament de la quota, així com el vostre DNI.  
 
També us recordo que s’obre el període de presentació de candidatures per formar part de la 
junta directiva de la Federació d’Ateneus pels propers 4 anys. Tingueu en compte que la 
candidatura a president/a es presenta a part de la candidatura a membre de la junta directiva. 
Us adjuntem un model de candidatura. Teniu temps de presentar candidatures fins el 3 de març 
de 2019. 

Article 19  
[1] Les candidatures de persones avalades per les associacions federades que optin a 
la Junta Directiva hauran de fer-se mitjançant un escrit dirigit a la Federació, amb un 
termini màxim d’un mes abans de la celebració de l’Assemblea General.  
Els candidats a president es presentaran a l’assemblea i seran sotmesos a votació, que 
decidirà per majoria l’acceptació d’un dels candidats.  
[2] La Junta Directiva en farà una llista alfabètica i la trametrà a totes les associacions 
amb una antelació mínima de quinze dies.  
[3] Si alguna candidatura no reuneix els requisits exigibles, no s’inclourà a la llista però 
es comunicarà el motiu de la decisió de l’Assemblea General, a l’interessat i a 
l’associació que l’ha avalat.  
[4] L’elecció de la Junta Directiva es farà amb llistes obertes i amb vot secret.  
[5] L’escrutini es farà públic al mateix moment i es proclamaran les candidatures que 
hagin obtingut més vots. 

 
 
 



    

    

Finalment, i tal i com indiquen els Estatuts, l’acta de la darrera Assemblea i tota la 
documentació vinculada a l’Assemblea d’enguany, estarà disponible a la seu de la Federació 
d’Ateneus, a partir del 15 d’abril de 2019, per a totes les associacions federades que vulguin 
consultar-la. 
 
Per a una millor organització us agrairé que confirmeu la vostra assistència al 93 268 81 30 o 
bé a ateneus@ateneus.cat abans del 26 d’abril. Esperant veure-us-hi, aprofito l’ocasió per a 
saludar-vos,  
 

Atentament, 

 
Salvador Casals 
President 
Barcelona, 4 de febrer de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ 
El mateix dia. Pel matí, es farà l’acte de cloenda del 6è Congrés d’Ateneus de Catalunya i 
posteriorment un dinar al restaurant de la Societat. El preu del tiquet és de 20.00 €. 
Aquells que us vulgueu quedar al dinar cal que ens ho comuniqueu 
(ateneus@ateneus.cat) i feu l’ingrés al compte ES59 2100 0835 1202 0036 4124 
La data límit és el 26 d’abril. 
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