
«Secuencial» 

Raó Social: 

N.I.F: 

En compliment d’allò establert en els vigents Estatuts Socials, el convoquem a la Junta General Ordinària d’aquesta Entitat, 
que se celebrarà el dia 12 de juliol de 2018 a l’Auditori de l’Av. Tibidabo núm. 17-19 de Barcelona, a les 11.30 hores, en 
primera convocatòria i, si no es pogués celebrar per manca de quòrum, a les 12 hores en segona, segons el següent: 

ORDRE DEL DIA 

a) Aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2017, així com el destí i la distribució
del resultat econòmic positiu anual.

b) Aprovació, si s’escau, de l’Avantprojecte de Pressupost de l’exercici de l’any 2019.
c) Reelecció de membres de la Junta Directiva que correspon renovar i designació de càrrecs segons l’article 27

dels Estatuts vigents.
d) Ratificació dels acords adoptats per la Junta Directiva i consegüent aprovació de la gestió dels òrgans rectors.
e) Designació de dos senyors Associats assistents a la Junta General que han de signar l’Acta.

Li informem que els Comptes Anuals i l’Avantprojecte de Pressupost esmentats, estaran a la seva disposició a partir del 
proper dia 2 de juliol en la web pública d’aquesta Entitat, accedint a: 

http://www.mutuauniversal.net/es/export/sites/webpublica/.content/docs/Junta/Cuentas anuales.pdf 

Les condicions aplicables per a l’acreditació de la legitimació, l’assistència i vot, tant propi com per representació, seran les 
previstes en els articles 26 i següents dels Estatuts Socials. 

En el cas que no pugui assistir a l’esmentada Junta, pot delegar la seva representació per escrit a favor d’un altre Associat a 
aquesta Mutua Universal que hi assisteixi, degudament signat per vostè, el seu representant o apoderat amb poder suficient, 
especificant les instruccions per a l’exercici del dret de vot. Això pot fer-ho tornant-nos la representació que li adjuntem 
degudament signada i segellada. 

La representació s’acreditarà, si fos precís, mitjançant l’exhibició del Document d’Associació o el Document de Proposició 
d’Associació. La personalitat s’acreditarà amb l’exhibició de qualsevol document vàlid en dret. 

Ben atentament. 

 El President 

JUAN ECHEVARRÍA PUIG 

Barcelona, maig de 2018 

___________________________________________________________________________________________________ 

Per als efectes de la Junta General Ordinària de MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, Mútua Col.laboradora amb la Seguretat 
Social núm.10, convocada per al dia 12 de juliol de 2018, delego la meva representació i vot en l’Associat 

....................................................................................................................................................................................................... 

amb instruccions de vot a favor de les propostes de la Junta Directiva. Tota delegació en la qual no s’indiqui expressament 
l’associat en qui es delega la representació, s’entendrà conferida a favor del President de la Junta Directiva o del membre de 
la Junta designat per aquest. 

En ______________________________________________________a _______ de ______________ de 2018. 
Signatura i segell de l’Associat 
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