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Circular general núm. 2

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D’acord amb l’Article 62 del Decret 58/2010, de 4 de Maig de 2010, d’Entitats Esportives de Catalunya i els
Articles dels Estatuts de la Federació Catalana de Judo, i en representació de tots els clubs afiliats d’aquesta
federació, informem de la convocatòria d’Assemblea General ORDINÀRIA pel proper dia 11 d’ABRIL de 2021 a
les 11 hores en primera convocatòria i a les 11,30 hores en segona convocatòria, que es durà a terme a:

HOTEL EXE BARBERÀ PARC
Carretera Nacional, 150, km 6.7. Sector Baricentro
08210 – BARBERÀ DEL VALLÈS

ORDRE DEL DIA
Benvinguda del President.
1. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta d’aquesta
assemblea.
2. Ratificació dels acords presos per la Junta Directiva amb aplicació de les normes COVID
19 publicades pel CCE.
3. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu 2021.
4. Aprovació, si s’escau, del nou pressupost corresponent a l’any 2021.
5. Proposta i aprovació, si s’escau, dels imports econòmics federatius pel pròxim 2021.
6. Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals auditats de l’exercici 2020.
7. Ratificació i aprovació, si s’escau, dels auditors de comptes per l’exercici 2021.
8. Aprovar la convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta directiva, el reglament, el
calendari electoral i escollir els membres de la junta electoral.
Torn obert de paraules.
Nota
1. Els documents relatius als punts de l’ordre del dia estaran a disposició de tots els
membres a les oficines de la Federació Catalana de Judo, dins de l’horari habitual, des del
moment d’aquesta convocatòria.
2. Només podrà estar present a l’assemblea , un sol representant de cada club membre,
que haurà de ser el President o bé el Vicepresident, us recordem que no es pot delegar
el vot. Els assistents hauran de respectar les mesures de sanitat a les què estem obligats.
3. Aquesta convocatòria podria ser modificada per l’acompliment de les mesures sanitàries
obligatòries donada l’actual situació de pandèmia. Si fos així, es comunicarà als membres
d’aquesta federació, el més aviat possible.
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