Vic, 12 de juny de 2018

Benvolguts socis, benvolgudes sòcies,
Ens plau convocar-los a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Socis de l’Associació
Sant Tomàs-PARMO de l’any 2018, que se celebrarà el dijous 28 de juny de 2018, a les 20 hores en
segona convocatòria, en previsió de falta de quòrum en la primera, a la Sala d’Actes de la Fundació
Antiga Caixa Manlleu, Rambla Hospital, 11, de Vic.
Els trametem el balanç de Sant Tomàs de l’any 2017, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost pel 2018
i un resum de la memòria d’activitats, que els lliurarem impresa el dia de l’Assemblea i que ja es pot
consultar al web de l’entitat: www.santtomas.cat. També els enviem les cartes dels candidats a l’elecció del
representant de les famílies del Centre Ocupacional a la Junta i el Patronat de Sant Tomàs. Tota la
documentació de l’Assemblea es pot consultar en l’apartat de Participació de socis de la pàgina web.
A les 19.30 hores s’iniciarà l’acreditació dels socis amb dret a vot, i l’Assemblea tindrà el següent:
ORDRE DEL DIA
20.00 h

1. Constitució de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del
29/06/2017

20.10 h

2. Presentació i lectura de l’informe del Sr. President

20.40 h

3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2017

20.50 h

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost general de l’Entitat per a l’exercici 2018

21.00 h

5. Informació sobre el traspàs de serveis a la Fundació Sant Tomàs i a la Fundació Tac Osona
en compliment dels acords presos en assemblea

21.05 h

6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels articles 10, 18 i 20
dels estatuts de l’Associació Sant Tomàs-PARMO per donar compliment al requeriment del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

21.15 h

7. Elecció dels representants del Centre Ocupacional i de l’escola l’Estel a la Junta Directiva i
al Patronat, per part dels socis actius familiars o tutors de les persones ateses per aquests
serveis (els representants dels familiars o tutors de les persones ateses per la resta de serveis
es mantenen en el càrrec, ja que no s’ha exhaurit el termini pel qual foren escollits)

21.30 h

8. Precs i preguntes

Al final de l’Assemblea, s’oferirà un refrigeri servit per La Cuina de Sant Tomàs.
Tot agraint-los el suport a la nostra entitat, els saludem ben cordialment,

Antoni Molas i Casas
Secretari

Antoni Ramírez i Juvany
President

