
  
 

 

Vilassar de Dalt, 16 de MARÇ DE 2022 
 
Benvolgut soci/Benvolguda sòcia, 
 
Ja ha passat un altre any, i ja en tenim molts!, així doncs, toca altre cop convocar-vos a 
l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc. A 
 
quest any 2022 la situació local que venia dominada per la COVID-19 comença a quedar enrere i 
podem encarar l’assemblea general de forma PRESENCIAL i quan TOCA. 
 

Per tot això us convoquem a la SALA SOCIAL DE LA MASSA, ubicació que permet garantir TOTES 
les mesures de distanciament social i ventilació recomanades per les autoritats sanitàries, el 

Diumenge dia 03 d’abril de 2022, a les 11.30 en primera convocatòria i a les 12:00h en segona 
convocatòria per a deliberar i prendre acords sobre els assumptes següents: 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea ordinària del dia 20 de novembre de 
2021 

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser interventors d’acta 
3. Ratificació de les darreres altes i baixes de socis i sòcies 
4. Informe de la presidència i vicepresidència 
5. Memòries de les activitats de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia 
6. Tancament de comptes 2021  
7. Proposta creació nova secció de Recreació 
8. Projecte d'actualització de l’equipament del Rocòdrom 
9. Projecte  pressupostos participatius municipals 
10. Pressupost 2022 (en curs): rocòdrom i general 
11. Autorització per endeutament 
12. Proposta actualització import quotes generals i de les seccions 
13. Renovació càrrecs de la junta directiva: Joan Lluís Zamora, Oriol Ferrer i Elisenda Guedea. 

Renuncia de Iolanda Andilla. 
14. Precs i preguntes 
 
En finalitzar l’acte hi haurà un tast de productes locals. 

 
Cordialment, LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Nota: El Balanç General, el Compte de resultats, l’Informe de Gestió i la proposta d’aplicació de 
resultats de l’exercici 2021 estaran a disposició dels socis i sòcies al nou web de la Massa CCV: 
http://lamassaccv.cat/ 
 

http://lamassaccv.cat/

