Sie erhalten die Einladung auf Deutsch in unserem Büro oder unter www.empuriabrava.eu
Retirer la convocation en français au Secrétariat ou en suivant le lien www.empuriabrava.eu
Go to Reception or visit www.empuriabrava.eu to obtain this notification in English.

Convocatòria Assemblea General
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior
d’Empuriabrava
a Castelló d’Empúries, el 19 de setembre 2015
en la Sala Polivalent - c. Marín – ctra. de Palau s/n
Accés >09:45 - Primera Conv. 10:00 - Segona Convocatòria 10:30h

Es necessària una Acreditació per assistir
Recomanem, la arribada amb temps pel control d’acreditacions
i la recollida, en el seu cas, del receptor de traducció. Gràcies.

De conformitat amb el que diuen els Estatuts de la Comunitat, es Convoca una
Assemblea General a celebrar el proper 19 de setembre 2015, en hora i lloc a dalt
indicats. Veure Orde del dia més endavant.
Algunes particularitats del funcionament de la Assemblea:
ACREDITACIONS Per participar i acreditar que se es un Usuari Registrat es deurà passar per
endavant per la Secretaria de la Comunitat, a partir del 7 setembre i fins el 18 del mateix mes,
per recollir la acreditació personal, sense aquest document no es podrà entrar a la Assemblea.
Aquest tràmit també es podrà fer per internet, sempre que les dades registrades es
corresponguin amb las de la sol·licitud. (Las delegacions de vot s’ajuntaran en una sola
acreditació).
IDIOMES i TRADUCCIÓ La Assemblea es desenvoluparà indistintament en castellà i català
com idiomes oficials. Amb la idea de facilitar la comprensió durant la Assemblea a tots els
participants no coneixedors del castellà, es tindrà un servei de traducció simultània del castellà
al francès, anglès i alemany. (i viceversa) Per garantir el bon funcionament de aquest Servei es
prega a tots els usuaris que vagin a participar i desitgin traducció, que si us plau ho confirmin
com a mínim abans del 16 de setembre 2015, complimentant, com a reserva, el formulari
disponible més endavant i en la web www.empuriabrava.eu. Sense una reserva prèvia no
podrem oferir aquest servei de traducció simultània.
DOCUMENTACIÓ La Documentació Relacionada i Complementaria a aquesta Convocatòria
estarà disponible a la Secretaria de la Comunitat, en el taulell d’anuncis de la mateixa i en
www.empuriabrava.eu a partir del 1 de setembre.

ORDE del DIA
a.

b.

Informe de Presidència, període desembre 2011 - 18 de setembre
de 2015. (Comentari particular sobre la Demanda PO757/2012 i
Sentencia 12/2015) si desitgen veure el document:
http://www.empuriabrava.eu/usuaris_marina/ckfinder/userfiles/files/PO%20757_2012_%20SENTE
NCIA.pdf
I els Estatuts, recordin: http://www.empuriabrava.eu/ckfinder/userfiles/files/67_5%20%20ESTATUTS%20COMUNITAT%20d%20USUARIS%20-%2029-novembre-2014.pdf
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2. Informe/comentari situació respecte a la gestió dels canals Ports
Generalitat / Ajuntament / Concessionària.
3. MCS – Informe de les actuacions realitzades sobre neteja,
conservació/manteniment i vigilància. Final 2014 a setembre 2015.
4. MCS – Tancament Contable Exercici 2014
5. MCS - Avanç Contable Exercici 2015 (primer semestre)
6. Proposta per reformar/confirmar els estatuts, en els seus articles 6 i 8, i
el acord identificació amarradors. (En relació sentencia 12/2015) I altres
propostes.
Article 6. - Òrgans de la Comunitat de Usuaris
Punt 2. La Presidència de la Comunitat d’Usuaris correspon al membre
de la mateixa que designi l’Assemblea General. El exercici d’aquet
càrrec podrà ser retribuït. (Votació)
Punt 4. La Secretaria de la Comunitat d’Usuaris recaurà sobre la
persona física o jurídica que designi l’Assemblea General. El secretari no
deurà tindre necessariament la condició de membre de la Comunitat
d’Usuaris. Las funcions de Secretari/a podran ser retribuïdes. (Votació)
Article 7.- Presidència
Punt 2. La Presidència de la Comunitat d’Usuaris podrà delegar totes
las seves funciones, o part d’elles, por absència o impossibilitat física en
la figura del Vicepresident, amb el càrrec degudament confirmat el seu
dia per l’Assemblea General. (Votació)
Article 8.- Assemblea General
Punt f. Designar, en el seu cas, els Òrgans Representatius de la
Comunitat d’Usuaris en el qual el President o Vicepresident podran
delegar les seves funcions. (Votació)
Acord per la identificació in situ dels amarres (Votació)
7. Proposta de repercutir les despeses de reclamació de deutes als deutors
de la Comunitat. Fetes unes valoracions del cost de tots els recursos
necessaris per fer una reclamació de deute es considera un total de 40€
per cada gestió. Aquesta quantitat podrà variar si així ho fan els costos
que la generen. (Votació)
8. Elecció del càrrec secretari. Presentació candidatures / Designació del
nou càrrec secretari mitjançant votació. (Votació)
9. Per pròxima finalització del període de exercici. Elecció del càrrec de
Presidència. Presentació candidatures / Designació del nou/proper
càrrec de President mitjançant votació. (Votació)
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10. Proposta de limitació navegació de motos de agua (PWC, jetskis),
posicionament. Propostes. Votació.
11. Valoració situació negociacions Generalitat
Concessionària. Alguna proposta?. Votació si cal.

-

Ajuntament

–

12. Designació de membres de la Comunitat d’Usuaris, para col·laborar com
representants en la Junta i de enllaços amb els seus conveïns usuaris, a
més de MCS, premsa, etc. Així mateix també col·laboradors sobre
aspectes concrets, per exemple: navegació, ecòloga, urbanisme,
esports, etc.
13. Creació, entre els membres de la Junta Directiva de una Comissió de
Control Econòmica, de cinc persones, para supervisar els pressupostos
actuals i proposar a la Concesionaria, si cal, uns de nous per al
quinquenni 2016 - 2020.
14. Accions a sol·licitar a la Concesionaria para exigir el compliment del
reglament respecto als usuaris no registrats, així com els registrats i que
defugen la col·laboració amb la Comunitat.
15. Presentació de la Agenda prevista per la Comunitat en el exercici
setembre 2015 – setembre 2016 (¿?)
16. Precs i preguntes, comentaris.
17. Lectura del avanç del acta amb resultats detallats de las votacions.
Totes les propostes son de obligada votació, de acord amb allós establert en els
Estatuts. Es recorda que els usuaris de la Marina que no estiguin registrats no tenen
accés a la Assemblea i els registrats però que no estiguin al corrent de pagament de
les seves quotes del 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 no tindran dret a vot, de
conformitat amb el que diu el art. 14 dels Estatuts.
Animem als usuaris de la Marina que encara no estan registrats a fer-ho i col·laborar
amb els objectius de la Comunitat abans de les 16:00h del 18 (inclusiu) de setembre,
per poder assistir i ser informats de primera mà del que esdevé a la Marina
d’Empuriabrava.
Empuriabrava, 1 de setembre 2015

N.J. Ferrer
President Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
Empuriabrava et necessita!
La teva col·laboració de segur que es molt valuosa para la Marina i la Comunitat.
Si estàs interessat posat en contacte amb nosaltres, la teva col·laboració ens interessa. Podem
tindre una reunió prèvia, coneixens i comentar coses que a tots ens agradaria desenvolupar.
Gràcies
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
tel. + 34 972 450 419 - info@empuriabrava.eu – www.empuriabrava.eu
horari de atenció als usuaris de 9h a 17h de dilluns a divendres i de 9h a 13h dissabtes
Edifici Capitania - Port d’Empuriabrava - 17487 Empuriabrava
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Assemblea General 2015
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
a Castelló d’Empúries, 19 setembre 2015
Segona Convocatòria a las 10:30h

Accés >09:45 - Primera Convocatòria 10:00 -

Es necessària una Acreditació per assistir
la arribada amb temps pel control d’acreditacions
i la recollida, en el seu cas, del receptor de traducció. Gràcies.

SOL·LICITUD de ACREDITACIÓ

El/la signant D/Dª ….…………………………………………………………………………………..
usuari de la amarra número ...................................... de la Marina Interior d’Empuriabrava,
amb el D.N.I./Passaport/Carnet de Conduir …………………………………. por mitjà del present
escrit.
Sol·licita la gestió de la acreditació oportuna per poder assistir a la Assemblea General 2015 de
la Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava a celebrar el proper 19 de
setembre 2015.

Signatura: ……………………………………..

Atenció: PER QUE LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E PUGUI EMETRE LA ACREDITACIÓ
SOL·LICITADA LAS DADES INSCRITES EN EL REGISTRE DEURAN COINCIDIR
EXACTAMENT AMB ELS INDICATS EN AQUESTA FULLA. Podran fer la seva recollida a
la Secretaria de la C.U.M.I.E o be a la entrada de l’Assemblea. Es tindrà de presentar
document identificatiu oficial. Gràcies per la seva participació.
Entregar personalment a Secretaria, o be omplir el document telemàticament en
www.empuriabrava.eu <16h / 18-09-2015
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Assemblea General 2015
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
a Castelló d’Empúries, 19 setembre 2015
Segona Convocatòria a las 10:30h

Accés >09:45 - Primera Convocatòria 10:00 -

Es necessària una Acreditació per assistir
la arribada amb temps pel control d’acreditacions
i la recollida en el seu cas del receptor de traducció. Gràcies.

DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ

El/la signant D/Dª …….…………………………………………………………………………………..
usuari de la amarra número ...................................... de la Marina Interior d’Empuriabrava, per
mitjà d’aquest escrit,

concedeixo la meva delegació
a favor de D./D.ª ................................................................ D.N.I./PasP …………………………..
per assistir en nom meu a la Assemblea General 2015 de la Comunitat d’ Usuaris de
la Marina Interior d’Empuriabrava, que tindrà lloc el proper 19 de setembre 2015.

Signatura: ……………………………………..
Nota: Se acompanya al present document de Delegació una fotocopia del Document Nacional
de Identitat o Passaport de la persona que delega la seva representació.
Atenció: PER LA SEVA SU VALIDESA, EN LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E, AQUESTA
DELEGACIÓ DEURÀ ESSER DEGUDAMENT REGISTRADA I CONVERTIDA PER
ENDAVANT EN UNA ACREDITACIÓ. Gràcies per la seva participació.
Entregar personalment a Secretaria, o be omplir el document telemàticament en
www.empuriabrava.eu <16h / 18-09-2015
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Assemblea General 2015
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
a Castelló d’Empúries, 19 setembre 2015
Segona Convocatòria a las 10:30h

Accés >09:45 - Primera Convocatòria 10:00 -

Es necessària una Acreditació per assistir
la arribada amb temps pel control d’acreditacions
i la recollida en el seu cas del receptor de traducció. Gràcies.

RESERVA RECEPTORS TRADUCCIÓ

Es disposarà de traducció simultània del Castellà al Alemany, Anglès i Francès
i d’aquets al Castellà

El/la signant D/Dª …….…………………………………………………………………………………..
usuari de la amarra número ...................................... de la Marina Interior d’Empuriabrava, per
mitja del present escrit,

Sol·licito la Reserva de un Receptor de Traducció per la meva Assistència a la
Assemblea.
I accepto las següents Condicions Préstec / Lloguer:
En el moment de la recollida del aparell, deixar como a penyora document acreditatiu personal
que quedarà en dipòsit, fins la devolució per la meva part del equip.
En caso de pèrdua o trencament deuré abonar 250€.
Els Usuaris registrats y que no estiguin al corrent del pagament de las quotes, en el moment de
recollir la acreditació deuran pagar 10€ com a lloguer del aparell..

Signatura: ……………………………………..
Entregar personalment a Secretaria, o be omplir el document telemàticament en
www.empuriabrava.eu <16h / 18-09-2015
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