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DELEGACIÓ DE VOT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 
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 17 de juliol de 2019, 
delegue la meua representació i vote en l’Associat o en el membre de la Junta Directiva 
 
 
 

 
 
 

En el supòsit de delegar el seu vot en un membre de la Junta Directiva, ha de seleccionar-ho en el desplegable. 
Les delegacions en blanc seran nul·les. 

 
amb instruccions de vot a les propostes de la Junta Directiva.  
 

_____________________________ _______ de ______________ de _____ 
 

Firma i segell de l’Associat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

A l’efecte de la celebració de la Junta General Ordinària d’esta Mutua Universal Mugenat, 
Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 10, l’informem que l’actual Junta Directiva 
està formada pels membres següents, amb el càrrec que hi ocupen i l’empresa associada que 
representen: 
 
 

Representant Càrrec Raó social Núm. 
D. A. 

Juan Echevarría Puig  President Echevarría y Asociados Asesores, S.L. 578.967 

Juan Pascual Mercader Vicepresident 1r Messer Ibérica de Gases, SAU 788.290 

José Luis Haurie Vigne Vicepresident 2n Azo Gabinete, SL 851.113 

Elizabeth Trallero Santamaría Vocal secretària Congost Plastic, SA 804.004 

Miguel de Rodrigo Bores Vocal Campo Anatot, SL 735.301 

Montserrat López López Vocal Codorniu, SA 763.888 

Federico Jesús Blanco Rad Vocal Bridgestone Hispania, SA 501.698 

Zacarías Erimías Marín Vocal Securitas Seguridad España, SA 862.558 

Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno Vocal Ferrovial Servicios, SAU 639.152 

Gabriel Cànaves Picornell Vocal Melià Hotels International, SA 975.617 

Xavier Martínez i Serra Vocal Go Fruselva, SLU 903.343 

 

El President 

JUAN ECHEVARRÍA PUIG 

Barcelona, 1 d’abril de 2019 
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En compliment del que establixen els vigents Estatuts Socials, el convoquem a la Junta 
General Ordinària d’esta Entitat, que se celebrarà el dia 17 de juliol de 2019 en l’Auditori 
situat en Av. Tibidabo, 17-19 de Barcelona, a les 11.30 hores en primera convocatòria i, 
en cas que no es puga celebrar per manca de quòrum, a les 12.00 hores en segona, 
d’acord amb el següent: 
 

ORDE DEL DIA  
 

a) Aprovació, si és procedent, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici 
2018, així com el destí i la distribució del resultat econòmic positiu anual. 

b) Aprovació, si és procedent, de l’Avantprojecte de Pressupost de l’exercici de l’any 
2020 

c) Reelecció de membres de la Junta Directiva que pertoca 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 
firmar l’Acta. 

 
 
L’informem que els Comptes Anuals i l’Avantprojecte de Pressupost referits estaran a la 
seua disposició a partir del pròxim 1 de juliol en el web públic d’esta Entitat, accedint a: 
 
https://www.mutuauniversal.net/export/sites/webpublica/.content/docs/Junta/Cuentasanu
ales2018.pdf 
 
Les condicions aplicables per a l’acreditació de la legitimació, l’assistència i el vot, tant 
propi com per representació, seran les previstes en els articles 26 i següents dels Estatuts 
Socials. 
 
En cas que Vosté no puga assistir a la citada Junta, pot delegar la seua representació per 
escrit a favor d’un altre Associat a esta Mutua Universal que hi assistisca, degudament 
firmada per Vosté, el seu representant o apoderat amb poder suficient, especificant les 
instruccions per a l’exercici del dret de vot, cosa que pot fer tornant-nos emplenada i 
firmada la representació que s’adjunta. 
 
La representació s’acreditarà, en cas necessari, mitjançant l’exhibició del Document 
d’Associació o el Document de Proposició d’Associació. La personalitat s’acreditarà 
mitjançant l’exhibició de qualsevol document vàlid en dret. 
 
Salutacions cordials. 

 
 
 
 
 

El President 
JUAN ECHEVARRÍA PUIG 

Barcelona, 1 d’abril de 2019 
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