
 AGROPECUARIA D’ARTESA DE SEGRE,SCCL 
25730-Artesa de Segre (Lleida) – CIF: F-25012501 
Avinguda Eduard Maluquer, 9 -  telf. 973400098 
 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT AGROPECUÀRIA 

D’ARTESA DE SEGRE, SCCL 

Per decisió del Consell Rector d'aquesta entitat, es convoca als socis a l'Assemblea General Ordinària 

que se celebrarà a l'Avda. Eduard Maluquer, 9 d'Artesa de Segre, el dia 22 de d’octubre a les 18:00 i 

a les 18:30 hores, en primera i segona convocatòria, respectivament, per debatre els assumptes del 

següent 

ORDRE DEL DIA 

1. Nomenament de dos interventors d'acta. 
 

2. Presentació, examen i aprovació, si s'escau,  de l'estat de comptes de l’exercici 2020 i aplicació del 
resultat. 
 

3. Fixació de les línies bàsiques d’aplicació del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.  
 

4. Aprovació si s’escau, de l’admissió de finançament voluntari dels socis i terceres persones segons el 
que estableix l’article 27 dels Estatuts socials.  
 

5. Nomenament d’auditors per a l’exercici 2021. 
 

6. Elecció de dos membres del Consell Rector.  

A data d’avui s’han presentat:  

Salvador Soldevila Pedrol 

Agropecuària Ingla SL (representada per Jordi Ingla Puig) 

 

Art. 47 dels Estatuts ... “ Es podran presentar candidatures durant el termini que va des de la publicació de 

l’anunci de convocatòria de l’Assemblea al domicili social, fins a cinc dies abans de la celebració de la 

mateixa”. 

7.  Torn obert de paraula. 

Es fa constar el dret que correspon als socis d'examinar al domicili social tots els documents que 

s'han de sotmetre a examen i aprovació a l'Assemblea General segons consta a  l'Ordre del Dia. 

La celebració de l’assemblea es farà en les condicions que s’indiquen al protocol específic COVID -

19 per reunions que tenim establert i que podeu descarregar-lo de la pàgina web: coopartesa.com. 

Per tal d’aplicar aquestes mesures correctament, cal que confirmeu la vostra assistència a 

l’assemblea fins a 48 hores abans de la seva celebració.  

També es fa constar que segons el Decret Llei 47/2020 de 24 de novembre de mesures en el sector 

de les Cooperatives,  per fer front a les conseqüències de la COVID – 19, article 9.5, de forma 

excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, a les assemblees generals convocades, cada soci o 

sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots delegats. Podeu descarregar de la pàgina web 

coopartesa.com el model de delegació.  

 

 
 

Artesa de Segre, a 01 d’octubre de 2021 
Josep Trepat Armengol 
President 


