
   

Assemblea general ordinària de 
l’Associació Catalana de Juristes 
de l’Administració Local  

DISSABTE 

8 DE JUNY DE 2019 

GIRONA 

   

 

   

Assemblea general ordinària de l’Associació Catalana de Juristes de 
l’Administració Local  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA 2019  



   

Assemblea general ordinària de 
l’Associació Catalana de Juristes 
de l’Administració Local  

DISSABTE 

8 DE JUNY DE 2019 

GIRONA 

   

 

   

Assemblea general ordinària de l’Associació Catalana de Juristes de 
l’Administració Local  1 
 

ACTIVITATS PROGRAMADES 

10.15: Benvinguda 

Ens trobem a l’Oficina de Turisme de Girona 
Rambla de la Llibertat, 1 - 17004 Girona 
 
10:30– 12:00 Visita guiada “Panoràmica de Girona” 

Es tracta d'una visita d'1,5 hores de duració que ens permetrà descobrir el 
barri vell de Girona. Passejarem pel barri de Sant Pere, on veurem 
l'exterior del monestir de Sant Pere de Galligants i els Banys Àrabs; 
seguidament ens introduirem a la part més antiga de Girona, on 
contemplarem la Catedral i visitarem el call; i recorrerem alguns carrers 
de l'antic barri gremial. 

La visita acaba en el punt de trobada (Oficina de Turisme) 

12:30 – 14:00 Assemblea general 

Casa de Cultura (Aula A – primer pis) 

Plaça de l'Hospital, 6 
17002 Girona 

Hi ha possibilitat d’aparcament privat (SABA) sota la mateixa plaça de l’Hospital 

14:30 – Dinar a l’Hotel Carlemany 

Plaça Miquel Santaló i Pavor, 1, 17002 Girona 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

El cost de la visita guiada per Girona 
és a càrrec de l’Associació. 

Menú: 
 
Adults 30€ 
Pica pica:  

- xips vegetals amb pols de remolatxa, 
- ensaladilla russa,  
- twistter de llagostí,  
- assortiment de manxego i Maó,  
- llonganissa i bull blanc,  
- mini burguer de vedella i cheddar. 
A escollir entre:  
- Orada amb basmati, gingebre, llima i menta   
- Melós de vedella amb cremós de patata i 

ceps 
A escollir entre: 
- Pastís de llimona 
- Pinya amb crema catalana 

 
Infantil 11,90€  
A escollir un primer, un segon i un postre: 

- Croquetes 
- Pasta amb bolonyesa 
- Sopa de pollastre 

***** 
- Canalons 
- Carn o peix arrebossat o planxa amb puré 

de patates 
- Hamburguesa amb patates fregides 

**** 
- 2 boles de gelat 
- Crema catalana 
- Pastís de la casa 
- Fruita 
- Iogurt 

 
A les persones amb necessitats especials 
veganes, celíaques,... que ens ho indiquin en fer 
la inscripció, se les facilitarà un menú adaptat. 
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ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA 

 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia 2 de juny del 2018 
2. Informe i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva des 

de l’1 de juny del 2018 fins al 31 de desembre del 2018. 
3. Aprovació, si escau dels comptes anuals corresponents a l’exercici 

tancat a 31/12/2018 
4. Aprovació, si escau del pressupost per a l’exercici 2019 
5. Informació general 
6. Precs i preguntes 

 

Dies abans de l’assemblea us farem arribar la documentació que se sotmet a 
aprovació 

 

Agraïm la col·laboració de la Diputació de Girona amb la cessió de l’espai 
Casa de Cultura 

Us esperem a totes i a tots! 

La Junta Directiva 

Maig 2019 

 

 
 

COM INSCRIURE’S 

 

Es prega confirmació indicant el número 
de persones – associada i acompanyants 
- i els actes a què s’inscriuen (visita 
guiada i/o dinar), abans del dia 2 de 
juny de 2019, a l’adreça 
electrònica info@juristeslocals.cat 

També ens haureu d’indicar el menú 
escollit tant per adults com l’infantil 

El c.c. per fer ingrés previ del dinar és el 
següent: ES23 2100 0309 8102 0030 4465 

 

 


