Convocatòria Assemblea General
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
per el 29 de novembre 2014 - en el Centre Cívic
Av. Pompeu Fabra 1- Empuriabrava
Primera Conv. 10,30h. Segona Convocatòria a las 11,00h

Es necessària una Acreditació per assistir
I la arribada amb temps pel control d’acreditacions Gràcies.
De conformitat amb el que diuen els Estatuts de la Comunitat, es Convoca una
Assemblea General a celebrar el proper 29 de novembre 2014, en hora i lloc a dalt
indicats. Veure Orde del dia més endavant.
Algunes particularitats del funcionament de la Assemblea:
ACREDITACIONS Per participar i acreditar que se es un Usuari Registrat es deurà
passar per endavant per la Secretaria de la C.U.M.I.E, a partir del 15 novembre i
fins el 28 de novembre per recollir la acreditació personal, sense aquest document
no es podrà entrar a la Assemblea. Aquest tràmit també es podrà fer per internet,
sempre que les dades registrades es corresponguin amb las de la sol·licitud. (Las
delegacions de vot s’ajuntaran en una sola acreditació, veure més endavant el
formulari)
IDIOMES La Assemblea es desenvoluparà indistintament en castellà i català com
idiomes oficials. Enguany no tindrem traducció simultània.
DOCUMENTACIÓ La Documentació Relacionada i Complementaria a aquesta
Convocatòria estarà disponible a la Secretaria de la Comunitat, en el taulell
d’anuncis de la mateixa i en www.empuriabrava.eu a partir del 14 de novembre. (Els
documents son: mapa situació local, sol·licitud d’acreditació y delegació
representació)

ORDE del DIA
1.

Benvinguda. – Anunci oficial funcionament secretaria Assemblea.

2.

Informe de Presidència, període 3 de novembre 2013 – 28 de novembre 2014

3.

Informació per part de la Societat Gestora de la Concessionària dels comptes
i pressupost del exercici 2013 i avanç resumit del primer semestre 2014 (El
tancament del 2014 així com el pressupost del 2015, està previst la seva
presentació, després dels tràmits oficials, en las properes setmanes del 2015)

4.

Proposta de Actualització Estatuts de la CUMIE en Article 8
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En el Punt 1 – apartat a) afegir Societat Gestora, en b) y c) substituir Entitat
Concesionaria per Societat Gestora.
Afegir el apartat h) executar un veto contra determinades decisions de la
Societat Gestora que a entendre de un mínim del 15% de participació real
dels usuaris, amb dret a vot, reunits en Assemblea no les consideren
apropiades per a la Marina d’Empuriabrava. Comentaris / Votació si
correspon.
5.

Proposta de Confirmació i Designació de òrgans representatius,.
Confirmació del càrrec de vicepresident en el Sr. EO Dahm
Presentació de candidatures si i son, i corresponen votació.
Veure els articles del 6 a 9 dels Estatuts.

6.

Valoració situació negociacions Generalitat - Ajuntament – Concessionària.

7.

Accions a sol·licitar a la Concesionaria para exigir el compliment del
Reglament respecte als usuaris no registrats, així com els registrats i que
defugen la col·laboració amb la Comunitat.

8.

Precs i preguntes.

9.

Lectura del avanç del acta amb els resultats detallats de las possibles
votacions.

Totes les propostes son de obligada votació, de acord amb allós establert en els Estatuts. Es recorda
que els usuaris de la Marina que no estiguin registrats no tenen accés a la Assemblea i els registrats
però que no estiguin al corrent de pagament de les seves quotes del 2011, 2012, 2013 i 2014 no
tindran dret a vot, de conformitat amb el que diu el art. 14 dels Estatuts.
Animem als usuaris de la Marina que encara no estan registrats a fer-ho i col·laborar amb els
objectius de la Comunitat abans del 27 (inclusiu) de novembre, i així també, poder assistir a aquesta
Assemblea i ser informats de primera mà del que esdevé a la Marina d’Empuriabrava.

Empuriabrava, 13 de novembre 2014

N.J. Ferrer
President Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
Empuriabrava et necessita!
La teva col·laboració de segur que es molt valuosa para la Marina i la Comunitat.
Si estàs interessat posat en contacte amb nosaltres, la teva col·laboració ens interessa. Podem tindre
una reunió prèvia, coneixens i comentar coses que a tots ens agradaria desenvolupar. Gràcies
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
tel. + 34 972 451 239 - info@empuriabrava.eu – www.empuriabrava.eu
horari de atenció als usuaris de 9h a 17h de dilluns a divendres i de 9h a 13h dissabtes
Edifici Capitania - Port d’Empuriabrava - 17487 Empuriabrava
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MAPA SITUACIÓ LOCAL ASSEMBLEA CUMIE 2014
Centre Cívic – Avd. Pompeu Fabra 1 – Empuriabrava (Castelló d’Emp)
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Assemblea General 2014
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
a Empuriabrava, 29 de Novembre 2014
Segona Convocatòria a las 11:00h

Primera Convocatòria 10:30h.

Es necessària una Acreditació per assistir
i la arribada amb temps pel control d’acreditacions. Gràcies.

SOL·LICITUD de ACREDITACIÓ

El/la signant D/Dª ….…………………………………………………………………………………..
usuari de la amarra número ...................................... de la Marina Interior d’Empuriabrava,
amb el D.N.I./Passaport/Carnet de Conduir ………………………………….
escrit.

por mitjà del present

Sol·licita la gestió de la seva oportuna acreditació per poder assistir a la Assemblea General 2014 de
la Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava a celebrar el proper 29 de Novembre
2014.

Signatura: ……………………………………..

Atenció: PER QUE LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E PUGUI EMETRE LA ACREDITACIÓ
SOL·LICITADA LAS DADES INSCRITES EN EL REGISTRE DEURAN COINCIDIR EXACTAMENT
AMB ELS INDICATS EN AQUESTA FULLA. Podran fer la seva recollida a la Secretaria de la
C.U.M.I.E o be a la entrada de l’Assemblea. Es tindrà de presentar document identificatiu
oficial. Gràcies per la seva participació.
Entregar personalment a Secretaria, enviar-ho via email o be omplir i cursar el document
telemàticament a www.empuriabrava.eu <17h / 27-11-2014
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Assemblea General 2014
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
a Empuriabrava, 29 de Novembre 2014
Segona Convocatòria a las 11:00h

Primera Convocatòria 10:30h.

Es necessària una Acreditació per assistir
i la arribada amb temps pel control d’acreditacions. Gràcies.

DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ

El/la signant D/Dª …….…………………………………………………………………………………..
usuari de la amarra número ...................................... de la Marina Interior d’Empuriabrava, per mitjà
d’aquest escrit,

concedeixo la meva delegació
a favor de D./D.ª ................................................................ D.N.I./PasP …………………………..
per assistir en nom meu a la Assemblea General 2014 de la Comunitat d’ Usuaris de
la Marina Interior d’Empuriabrava, que tindrà lloc el proper 29 de novembre 2014

Signatura: ……………………………………..
Nota: Se acompanya al present document de Delegació una fotocopia del Document Nacional de
Identitat o Passaport de la persona que delega la seva representació.
Atenció: PER LA SEVA SU VALIDESA, EN LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E, AQUESTA
DELEGACIÓ DEURÀ ESSER DEGUDAMENT REGISTRADA I CONVERTIDA PER ENDAVANT EN
UNA ACREDITACIÓ. Gràcies per la seva participació.
Entregar personalment a Secretaria, enviar-ho via email o be omplir i cursar el document
telemàticament a www.empuriabrava.eu <17h / 27-11-2014
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