
CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA  

 

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

 

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat en la seua sessió de data 12 

d'abril de 2022 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establit, es convoca a tots els socis 

d'aquesta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Extraordinària, el pròxim dia, 4 de juny de 

2022, en el domicili social, situat al carrer València núm. 13 d'Alginet, a les 08.30 hores en primera 

convocatòria, i a les 09.00 hores, en segona convocatòria, a fi de tractar dels diferents punts del 

següent 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Informe de la Presidència. 

2. Constitució de la Mesa Electoral. 

3. Elecció per a la renovació estatutària de quatre membres titulars del Consell Rector.  

4. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria. 

5. Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'això, designació de 

dos Socis –amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el 

President, dins dels quinze dies següents. 

 

L'elecció es realitzarà davant la Mesa electoral i de forma continuada, en sessió la duració de 

la qual es fixa en una hora aproximadament iniciant-se a les 9,00 hores del dia 4 de juny de 2022 i 

finalitzant a les 10,00 hores d'aqueix mateix dia. En compliment de l'art. 43 dels Estatuts, s'informa 

que queda obert el termini de presentació de candidatures, que s'iniciarà el dia 12 de maig i 

finalitzarà el pròxim 23 de maig de 2022 a les 14,00 hores. 

 

 

A Alginet, a 12 d'abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Fdo: J. Francisco Martín Ramírez. 

El President del Consell Rector 

 

 

Nota: Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, 

hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació 

realitzada pel Consell d'Administració de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. entitat 

capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar en el qual està integrada aquesta Caixa Rural, 

conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la 

disposició dels candidats en la Direcció General d'aquesta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la 

data de celebració de la present Assemblea General Extraordinària. 


