
ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DE ADUCAB 

Como presidente en funcións de ADUCAB, veño convocar por medio da presente unha Asemblea 
de socios e simpatizantes, a celebrar  o día 21 de Maio de 2013: 

 

LUGAR: Edificio de Ferro -Campus Universitario  
Telefonos de 

. Contacto 

620128963 
(Ourense) 
669781006 (Vigo) 

Enderezo: As Lagoas  s/n,Ourense.  

Coordenadas: 42°20'41"N   7°51'18"W  

Hora convocatoria: 17:30 (1ª) e 18:30 (2ª convocatoria) 
 

 

ORDE DO DÍA. 
 

1) Designación da composición da MESA: Presidente, Secretario e Moderador. 

2) Aceptación de novos socios, para que poidan participar nas deliberacións. Dada a 

excepcional situación, proponse que os novos socios teñan carácter de 'fundadores', a 

efectos de que poidan ser candidatos, sen ter a antigüidade esixida, segundo o previsto 

no Artigo 23 dos estatutos.  

3) Elección, entre os presentes, dos membros da xunta directiva. 

4) A continuación someterase a debate e votación a proposta para iniciar accións legais 

contra os responsables das irregularidades cometidas coas Caixas de Aforro, segundo a 

proposta divulgada, coas seguintes opcións: 

a) Persoarse como acusación particular en demandas xa presentadas por outras persoas 

ou organizacións, (Por exemplo polo Avogado Sr. Arangüena, e polo Partido UPyD) 

b) Iniciar unha demanda propia, respecto das Caixas de Aforro Galegas, na liña recollida 

nos escritos presentados ante distintos fiscais. 

c)  Se algunha ou ambas as propostas son aceptadas, procederase a: 

 Elixir unha comisión de traballo, que as impulse. 

 Definir un medio de financiamento para manter as accións propostas. 

4) Proposta de nomear unha comisión para que efectúe unha revisión dos actuais Estatutos, 

recollendo propostas dos socios e as súas valoracións. Establecer un prazo máximo, para 

convocar outra Asemblea Extraordinaria (6, 12,ou 18 meses...) na que aprobar as 

reformas,ou cando menos o referente a redacción de un regulamento no que se defina a 

estrutura de funcionamento, para o que xa hai as seguintes propostas, que será 

necesario articular: 

 Organizarse de forma local, mediante vogais que se integren na Xunta Directiva. 

 Proposta para Integrarse ou adherirse ao INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO. 

5) Rogos e preguntas. 

 
Asinado: Miguel A. Quinteiro Núñez. 
Presidente en funcións de ADUCAB. 
DNI 35390091-Z 
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