ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
(EXERCICI ANY 2016)
Ens plau convocar-vos a la Assemblea General Ordinària de l’Associació de Professionals de la
Mediació de Conflictes de Catalunya – ACDMA, el proper dimarts 6 de juny del 2017 a les a les
19h, a la nova seu de l’Associació, al carrer Rocafort – 242 bis, 3r pis, Espai Ciemen,
www.ciemen.cat (entre París i Còrsega), Línia Blava, estació Entença, 08029 Barcelona
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura de l'acta anterior corresponent a la darrera assemblea ordinària i aprovació si
s’escau.
2. Memòria econòmica de l’any 2016 i aprovació si s’escau.
3. Proposta de pressupost econòmic per a l'any 2017 i aprovació si s'escau
4. Memòria d’activitats de l’any 2016
5. Proposta d’activitats per a l’any 2017
6. Informació sobre el pagament per part de la Generalitat de les mediacions públiques
portades a terme per les persones mediadores registrades per ACDMA.(*)
7. Finalització del contracte al carrer Llúria i retorn de la seu a l’hotel d’entitats privat CIEMEN
al carrer Rocafort 242, 3r pis, 08029 Barcelona.
8. Altres informacions.
9. Torn obert de paraules i finalització.
(*) Darrers períodes de mediacions públiques abonades per la Generalitat a Acdma, i les
corresponents transferències a cada persona mediadora associada.
Joan Sendra i Montes President
La Junta directiva 22 de maig de 2016
"Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA"
ATENCIÓ: C/ Rocafort – 242 bis, Espai Ciemen, 08029 Barcelona
Entre Còrsega, Metro Blau, estació Entença,
www.acdma.org
info@acdma.org
http://acdmasocialnetwork.ning.com/

DELEGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA ORDINARIA I EXTRAORDINÀRIA
Si us plau, ho heu de fer arribar per escrit a info@acdma.org
Per la present delego el meu vot en la persona associada de (darrer llistat publicat)
Soci/a:
en les properes Assemblea general ordinària i Assemblea general extraordinària de 6 de
juny de 2017
I perquè així consti faig arribar aquest email de delegació..
Soci/a :
Data:

www.acdma.org
Rocafort – 242 bis, 3r pis, Espai Ciemen, 08029 Barcelona

ASSEMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINÀRIA
A continuació de l'Assemblea general ordinària, ens plau convocar-vos a la Assemblea General
Extra - Ordinària de l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya –
ACDMA, el proper dimarts 6 de juny del 2017 a les a les 20,00 h, a la nova seu de l’Associació, al
carrer Rocafort – 242 bis, 1 pis, Espai Ciemen, www.ciemen.cat (entre París i Còrsega), Línia
Blava, estació Entença, 08029 Barcelona
Dos únics punts a posar a la consideració i a l’aprovació de l’Assemblea si s’escau.
1. Per prevenir possibles conflictes d’interessos es procedeix a un repartiment de càrrecs dins
de la junta actual legalment constituïda. El President Sr. Joan Sendra i Montes passarà a ser
vocal i la Sra. Marion Hohn i Abad passarà a ser Presidenta.
2. La Sra. Maria José Martínez Romero, causa baixa com a vocal. La junta directiva fa la
proposta que sigui substituïda pel Sr. Albert Mateu González, qui ja exerceix tasques de
suport a la junta directiva actual i a l’anterior de fa 1 any i escaig. Caldria però, que
l’assemblea valorés fer una interpretació flexible de l’article 30 dels nostres Estatuts, en el
sentit que els vocals quedessin exempts de tenir una antiguitat de 2 anys a l’entitat, al menys
en aquesta ocasió de manera excepcional i, especialment, per la dificultat de trobar membres
per a la junta directiva.
Aprovació si s’escau i finalització.
Article 30: Per poder optar a un càrrec de la Junta Directiva s’ha de ser major d’edat, estar en el ple ús dels drets
civils, no estar inclòs en els motius d’incompatibilitat establerts legalment, no tenir una activitat retribuïda per
l’Associació i tenir una antiguitat d’un mínim de dos anys com associat

ACDMA
torna a estar allotjada a l’edifici
del
Centre Internacional Escarré per a les
Minories Ètniques i Nacionals
Carrer de Rocafort, 242 bis, 2n,
08029 Barcelona, Espanya
ciemen.cat
+34 934 44 38 00

L’EDIFICI CIEMEN ESTÀ DINS DE L’ILLA,
CAL BAIXAR A PEU PER LA RAMPA D’UN
PARKING
ES PRIVAT i no es pot entrar en cotxe
Tot el voltant és zona verda
i una mica de zona blava
Trobareu PK de pagament a C/ de París, 44,
08029 Barcelona
La parada de metro es Entença, línia blava
www.acdma.org
Rocafort – 242 bis, 3r pis, Espai Ciemen, 08029 Barcelona

