
Associació Forestal de les Comarques de Tarragona 

C/ Sant Josep, 18 

43400 Montblanc 

Telf: 977861232 Fax: 977862424 

Correu electronic: assforestal@gmail.com 

 

 

CONVOCATÒRIA DE LA TERCERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ 

FORESTAL DE LES COMARQUES DE TARRAGONA. ANY 2013 

 

Montblanc, 12 de febrer de 2014 

 

Benvolgut/da Sr./Sra.: 

Per la present i segons amb el que disposa l’article 11 dels estatuts de l’Associació, se us 

convoca a la nostra tercera Assemblea General, que si Deu vol tindrà lloc el proper dia 15 de 

març de 2014 a la Sala Noble del Consell Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (c/Sant 

Josep, 18), a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 en segona, a fi i efecte de 

prendre determinacions i adoptar acords sobre la següent : 

ORDRE DEL DIA : 

 

1-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la segona Assemblea General. 

2-Actuacions i assoliments més destacats del 2013 (Remodelació de la Junta Directiva, 

finançament de l’associació, proposta de nou tècnic de treball, entre altres), i  aprovació, si 

escau.  

3- Aprovació,  si escau, de l’estat de comptes  2013 i  pressupost 2014.  

4- Aprovació, si escau,  de les activitats i objectius per l’any 2014. 

5-Possibles assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules. 

(Remodelació de la Junta Directiva, quota de soci, ac 

 

Ben cordialment, 

 

 

Joan Llagostera Serra , president. 
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Caldría confirmació de la vostra assistència  i  la del vostre acompanyant,si es el cas,  o la del 

representant al qual delegueu el vot, complimentant, si es així, la butlleta de representativitat 

adjunta, al Sr. Alfons Güell Bargalló, Secretari en funcions : 

e-mail:  A.guellbargallo@hotmail.com   , tl. 607926861, si pot ser abans del dia 10 de març . 

 

Documentació que s’adjunta : 

- Nous estatuts conseqüència del canvi de nom. 

- Memòria del projecte integral de territori de l’AFCT, per l’aprofitament, transformació i 

subministre de la biomassa dels seus boscos a proximitat. 

- Acta de la segona Assemblea General . 

- Butlleta de representativitat 
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