En la plantilla que us presentem a continuació detallem quins són els elements i quina és la
informació que ha d'aparèixer quan convoquem una reunió, ja sigui
per correu electrònic o en paper.
Algunes consideracions
En primer lloc, hem de tenir present que com a associació hem de fer arribar, de forma obligatòria,
als ordenats a reunió (junta directiva, socis i vocals) i de forma formal la convocatòria de
l'assemblea general ordinària a través del canal que li sigui més adient a l'entitat.
També cal enviar tota la documentació relacionada amb els diferents punts de l'ordre del dia,
sobretot si s'han de debatre i portar a votació.
En ocasions els estatuts de l'entitat regulen el temps mínim amb el que cal convocar segons quines
reunions, com per exemple l'assemblea.
Elements per convocar una reunió
Els elements que ha d'incloure el text que s'envia per convocar als convocats són els següents:
A) A qui es convoca (junta, assemblea, reunió oberta,...)
B)
Data:
Hora:
Lloc:
C) Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior (el primer punt de moltes reunions sol ser l'aprovació de l'acta de
la reunió anterior de mateix òrgan, la junta aprova les actes de la junta, l'assemblea les actes
de l'assemblea..)

L'últim punt de l'ordre del dia sol estar obert a precs i preguntes, o a torn obert de paraules.
D) Qui convoca, firma
E) Data
Exemple

Benvolgudes,
Us escrivim per convocar-vos a la propera Assemblea General a la que com a sòcies/membres de
l'organització x teniu dret a participar.
A continuació us fem arribar les dades de la convocatòria i la proposta d'ordre del dia.
Data: 3 de juliol de 2015
Hora: 18h
Lloc: Espai Jove la Fontana – Sala d'actes
Ordre del dia
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Presentació memòria primer semestre 2015
3. Presentació, i si s'escau, aprovació línies generals 2016-2020
4...
5.
6.
7.
8. Torn obert de paraules, precs i preguntes.

Esperem comptar amb la vostra assistència.
Salutacions,
Roser Elias Fernàndez,
Presidenta de l'organització
Barcelona, 20 de juny de 2015
Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

