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Benvolguts socis,
Com cada any, us convidem a participar en la pròxima reunió de l’Assemblea General
de Socis de l’Associació de Diabètics de Catalunya, el pròxim dia 3 de Febrer de 2018,
segons la convocatòria adjunta.
Com ja sabeu, durant l’últim any 2017, hem renovat càrrecs de la Junta Executiva i
també, s’ha hagut d’afrontar la realitat econòmica de l’entitat, que fa que ens trobem,
en molts sentits, en un moment de canvi, així que demanen que “Tu” com a soci i
màxim representant, formis part de les properes decisions a prendre i participis de
forma directa en el nou camí que ja s’ha iniciat.
Volem que l’ADC aconsegueixi unitat territorial, per tal de representar de forma
equitativa a tot el col·lectiu afectat per la Diabetis i apostem, fermament, per
aconseguir que l’entitat pugui tenir el reconeixement d’Utilitat Pública, de cara a l’any
2019.
Creiem en un model clar i transparent, de bona gestió, àgil en tots els processos de
gestió i en la presa de decisions, per tal d’aconseguir el reconeixement que l’ADC es
mereix. Penseu que, tots junts, ho podem aconseguir i per això necessitem un soci
compromès en aquesta tasca social que afavoreixi el col·lectiu amb Diabetis enfront de
les administracions.
Arribats a aquest punt decisiu, on ara ens trobem, és molt important la vostra
assistència a la reunió convocada, perquè escolteu i participeu de forma directa en el
camí que l’ADC ha de seguir a partir d’ara.
Agraint per avançat la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació.

Signat :
Francesc Fernández Barqué
President General
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CONVOCATÒRIA – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D I A:
H O R A:
L L O C:

Dissabte 3 de febrer del 2018
10.00 h
Camfic - Carrer de la Diputació, 316

PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l'ordre del dia.

2.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

3.

Comptes anuals 2016. Resultat Auditoria 2016. Aprovació si s’escau.

4.
5.

-

Activitats i Gestió 2017
Comptes anuals 2017 i aprovacio si s’escau.

-

Pla Estratègic 2018 – 2020
Proposta de modificació dels Estatuts, i aprovació si s’escau.

6.

Pressupost 2018 i aprovació si s’escau.
Precs i Preguntes.

A Barcelona, 12 de gener del 2018

Signat :
Francesc Fernández Barqué
President General

Sònia Miró Rovira
Secretaria General en funcions

** Els membres de la Junta Executiva actual, aprovada per l’Assemblea General extraordinària el passat dia 1 d’Abril són:
President
Vice-President
Secretaria en funcions
Tresorera
Vocals

Francesc Fernández
Rubén Celada
Sònia Miró
Ana Castillo
Enric Aparicio, Anna Cardos, Laura Sala

L’Article D-14 dels estatuts de l’associació estableix que els membres de la Junta exerceixen el seu càrrec durant un període de
quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
Els socis de l’ ADC interessats en assumir la plaça de Secretari dins la junta Executiva o formar part dels GRUPS DE TREBALL, cal que
presentin la seva candidatura per escrit a l’adreça de correu electrònic adc@adc.cat . A la candidatura ha de constar un petit
currículum personal, càrrec o Grup de Treball que es presenta i una breu explicació de la seva relació amb la diabetis.

