
FORMULARI D’ACTA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 

ACTA D’ASSEMBLEA GENERAL DE ..............................., S. CCOP. 

 

Acta núm.: ......./20... 

 

A ...................., a les ......... hores de dia ....... de .......... de 20....., es reuneix al domicili social de 

“.............................., S. Coop.” en (primera o segona) convocatòria, l’Assemblea General 

ordinària, prèvia convocatòria del Consell Rector d’aquesta cooperativa realitzada mitjançant 

anunci / mitjançant anunci exposat públicament i de forma destacada en el domicili social 

esmentat (i en cada un dels altres centres en els quals la cooperativa desenvolupi la seva 

activitat, si fa falta). 

A continuació transcrivim el text íntegre de la convocatòria: 

“CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE “..................., S. COOP.” 

El Consell Rector de “...................., S. Coop.” convoca els seus socis i sòcies a l’Assemblea 

General ordinària que tendrà lloc al domicili social, situat a ....................., al carrer ................... 

núm. ............., dia .............. a les ................. hores, en primera convocatòria, i si fos necessari, 

al mateix lloc dia .................. (següent, per exemple), a les ............. hores. 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació o censura dels comptes anuals, informe de gestió i proposta d’aplicació de 

resultats de l’exercici .................... 

2.- Aprovació o censura de la gestió social. 

3.- ........................... 

4.- .......................... 

5.- Torn obert de paraula. 

6.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la reunió. 

 

Lloc i data 

 

El president/a de del Consell Rector. 

 

Actua  com a president de l’Assemblea ......................... i com a secretari/a ...........................,  

els quals també ho són, al seu torn, del Consell Rector. 

El president, amb l’assistència del secretari, procedeix a elaborar la llista d’assistents que a 

continuació es relata: 



Socis i sòcies presentes: 

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

Signatura: 

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

Signatura: 

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

Signatura: 

Etc. 

Socis i sòcies representats: 

..........................., veí de .........................., amb domicili al carrer ......................, major d’edat i 

amb el DNI .......................... assisteix en nom i representació, així com ho acredita mitjançant 

............................, de ............................. 

Signatura: 

..........................., veí de .........................., amb domicili al carrer ......................, major d’edat i 

amb el DNI .......................... assisteix en nom i representació, així com ho acredita mitjançant 

............................, de ............................. 

Signatura: 

Etc. 

Totes les representacions esmentades s’acrediten legalment amb l’aprovació de l’Assemblea 

General. 

Hi assisteixen, entre presents i representants, un total de .......... socis i sòcies, titulars de 

........... vots, que representen el ................ dels vots socials. (L’Assemblea General roman 

vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents o representats més de 

la meitat dels vots socials, i en segona convocatòria, quan hi siguin presents o representats 

almenys un 10 % dels vots o 100 vots socials). 

Per tant, el president procedeix a declarar vàlidament constituïda l’Assemblea General. 

Sobre les manifestacions que ha esmentat el president no hi ha cap assistent que protesti ni 

que hi presenti cap reserva. 

Per indicació del president, el/la secretari/a dóna lectura a l’ordre del dia establert en la 

convocatòria, i a continuació es passa a l’estudi i a la deliberació dels assumptes que conté. 

Després d’això i sense desitjar els assistents iniciar cap debat sobre els punts esmentats ni 

sol·licitar constància en acta de cap intervenció o oposició, per .......................... (Determinau la 

majoria. Per regla general l’Assemblea General adopta els acords per més de la meitat dels 

vots vàlids. No són computables a aquests efectes els vots en blanc ni les abstencions) 

s’adopten els acords següents: 

1. .................................... 

2. ................................... 



3. .......................................... 

4. ......................................... 

 

Aquesta acta s’aixeca al lloc i en la data que figura en l’encapçalament i la subscriu el 

president, els tres socis designats, i el secretari. 

Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió. 

 

El/la secretari/a     El/la president/a 

 

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

 

Soci/a designat/ada 1r     Soci/a designat/ada 2n 

 

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

 

Annex: llista d’assistents i signatures 


