
 

 
 
 
Benvolguts/des, 
  

Us convoquem a l'Assemblea  General ordinària anual de socis el proper dia 
13 de juny de 2022, a la 3a planta, aules 304 i 305 del Col·legi d’Infermeres i 
Infermeres de Barcelona. Carrer Pujades, núm. 350 de Barcelona (08019).  
  

Dia i hora: 13 de juny a les 16:00h en primera convocatòria i a les 16:30h en 
segona convocatòria. 
  

Ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 2021. 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria de l’exercici 2021. 
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic 2021 i 

pressupost 2022. 
4. Eleccions per cobrir les quatre vacants de la Junta Directiva. Els membres 

de la junta que acaben el seu mandat són: 
● Alba Brugués i Brugués 
● Cèlia Garcia i Gutiérrez 
● Gemma Amat i Camats 
● Mª Concepció López i Navarro 

(Pausa) 
5. Votació i aprovació de la distribució dels càrrecs decidida en deliberació 

de la Junta Directiva. 
6. Modificació de l’article 3 dels Estatuts pel canvi de domicili de l’associació. 
7. Torn obert de paraules. 

  
   

Cordialment, 

 
 

 

 

Alba Brugués i Brugués 

Presidenta 
Barcelona de 25 de maig de 2022 

 
NOTES: L’acta, memòria de l’exercici 2021, balanç econòmic 2021, i la proposta de pressupost per a l’any 
2022, estaran a la vostra disposició a la seu de l’Associació (c/ Pujades, 350. 08019 Barcelona), a partir 
del dia 7 de juny, o bé la podeu demanar per correu electrònic a l’adreça: secretaria@aificc.cat 
 
S’acompanya a la convocatòria el redactat de l’article 3 dels estatuts de l’associació amb la modificació del 
canvi de domicili de l’associació. 
 
L’Assemblea General es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment 
de la seva celebració. 
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Modificació de l’article 3 dels Estatuts de l’Associació 

Article 3 

El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i radica al carrer Pujades, núm. 
350, 1er. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé 
qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà 
igualment significativa de l’àmbit territorial. 

 

 

 

 

 


