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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA TERRITORIAL DE MUTUALISTES DE PREMAAT DEL 
COL·LEGI DE MENORCA 

 
 
 
 
En representació del President de la "Previsión Mútua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos ( 
PREMAAT)", se’t convoca a l'Assemblea Territorial de Mutualistes de PREMAAT, a celebrar a la 
nostra seu col·legial, Avda. Fort de L’Eau 26 de Maó, el proper dia 2 de juliol a les 12,00 hores 
en primera convocatòria i a les 12.30 hores en segona convocatòria per a tractar el següent  
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
PRIMER.- Constitució de l'Assemblea Territorial de Mutualistes de PREMAAT. 
 
 
SEGON.- Debat i acord, si s’escau, dels punts de la convocatòria de l'Assemblea General 
Ordinària de PREMAAT, a celebrar a Madrid el dia 15 de juliol de 2.020, que té el següent 
ordre del dia: 
 

1. Constitució de l'Assemblea General 
 
2. Informe de la Junta de Govern, presentació de l'informe anual referent al grau de 

compliment del Codi de Conducta en matèria d’inversions financeres temporals i 
adopció d’acords, si s’escau. 

 
3. Examen i aprovació, si s’escau, de la liquidació dels Pressupostos, Informe de Gestió 

i Comptes anuals i proposta de distribució de resultats corresponents a l’exercici 
de 2.019. 
 

4. Elecció, nomenament o proclamació del President i Vocal 2º de la Junta de Govern 
 

5. Proclamació del Vocal 5º de la Junta de Govern designat pel Consejo General de la 
Arquitectura Técnica. 

 
6. Elecció, nomenament i proclamació d’un membre Titular i un suplent de la Comissió 

d’Auditoria i Control. 
 
7. Elecció, nomenament i proclamació d’un membre Titular de la Comissió Arbitral. 

 
8. Autoritzar al President de l'Entitat per a la formalització, inscripció i execució dels 

acords adoptats, subscrivint tots els documents, tant públics com privats, que 
facin al cas o serveixin per a precisar-los, rectificar-los o resoldre’ls. 

 
9. Precs i Preguntes 
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10. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de la reunió, o en el seu cas, designació de 
dos mutualistes per a la aprovació en un termini de 15 dies. 

 
TERCER.- Eleccions de Delegat dels mutualistes d’aquesta Demarcació Territorial, per a assistir 
i representar-nos a l'Assemblea General Ordinària de PREMAAT, a celebrar a Madrid el dia 15 
de juliol de 2.020. 
 
QUART.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió,  
 
Maó, a 8 de juny de 2020 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El mutualista que assisteixi a l’Assemblea Territorial, pot ostentar la representació d’altres vint i cinc 
mutualistes i el delgat o delegats que resultin elegits, disposaran dels vots a l’Assemblea General. El mutualista amb 
limitació de drets pot delegar el vot en un altre mutualista tant actiu com passiu o limitat de drets, que no podran 
representar a més d’un sol mutualista amb limitació de drets. Qui vulgui reservar el vot per assistir a la Assemblea 
General, haurà d’expressar-ho així en el moment d’iniciar-se la constitució de la Assemblea Territorial. Per a poder 
assistir directament a la Assemblea General, el mutualista haurà de comunicar la seva assistència a la mateixa 
mitjançant escrit dirigit ala Junta de Govern de PREMAAT, amb tres dies d’antelació a la celebració de dita 
Assemblea. 


