Data: 02.09.2020

Circular general núm. 6

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D’acord amb l’article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les Entitats Esportives de
Catalunya, en relació amb l’article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i l’article 57 i 58 dels Estatuts de la
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES, el President de la FEDERACIÓ CATALANA DE
JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES, té l’honor de convocar-lo a l’Assemblea General Ordinària pel

proper 3 OCTUBRE a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores en
segona convocatòria, a l’AUDITORI MUNICIPAL de Badia del Vallès, Plaça de les
Entitats s/n, amb el següent,

ORDRE DEL DIA
Benvinguda als membres de l’Assemblea
Informe del President
1. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta, si s’escau,
d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya, en
relació amb l’article 61 dels Estatuts de la Federació
2. Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici econòmic 2019 vençut, amb el tancament
de balanç i el compte de resultats, auditats
3. Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici 2019 vençut
4. Aprovar, si s’escau, el pressupost econòmic 2020 de la Federació Catalana de Judo i
Disciplines Associades, per a l’exercici actual
5. Aprovar, si s’escau, les noves quotes establertes per l’any 2020
6. Aprovar, si s’escau, el Pla General d’Actuació Anual i el Calendari Esportiu Oficial de la
Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, per l’any 2020
7. Nomenament i aprovació, si s’escau, dels auditors de comptes per l’exercici 2020
8. Ratificació, si s’escau, de càrrecs federatius
9. Informar del nou sistema Kyus
10. Situació del projecte del nou Pavelló de Badia del Vallès
11. Torn obert de paraules

NOTES:
A) La informació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres
a les oficines de la FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO i DISCIPLINES ASSOCIADES, dins de l’horari
habitual i des del moment d’aquesta convocatòria.
B) Aquesta convocatòria podria ser modificada per motius de la actual pandèmia de la Covid
19, d’acord amb les prescripcions de l’administració, i informant de forma immediata als
membres de la Federació.
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