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Barcelona, 30 de novembre de 2020 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 

 

D’acord amb el que dicten els Estatuts de la nostra Agrupació, per ordre del president, el Sr. Ramon 

Alfonseda i Pous, et comunico que el proper dia 15 de desembre de 2020 a les 19 hores en primera 

convocatòria i a les 19:30 hores en segona, tindrà lloc l’Assemblea General Anual de la nostra entitat. 

 

En aquesta ocasió, donada l’actual situació sanitària per COVID-19, la reunió serà realitzada per 

mitjans telemàtics, tal i com habilita el Decret Llei 26/2020, de mesures extraordinàries en matèria 

sanitària i administrativa (d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya). En 

aquest sentit, ho farem establint els mitjans necessaris per garantir la identificació dels i les assistents, 

la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot. 

 

La teva confirmació d’assistència a la reunió telemàtica haurà de ser mitjançant un correu electrònic 

adreçat a ‘comunicacio@jugadorsfcbarcelona.cat’. Una vegada confirmada la teva assistència, et 

proveirem de l’enllaç per a fer possible la connexió i assistir telemàticament a la reunió, amb les 

instruccions de participació i emissió de vot d’acord amb les característiques de la plataforma 

tecnològica.  

 

Et comuniquem que a l’Assemblea es tractarà el següent ORDRE DEL DIA: 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de l‘Assemblea anterior. 
2. Ratificació de nomenament de membre de la Junta Directiva. 
3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019. 
4. Aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2020. 
5. Precs i preguntes. 

 

Els socis i sòcies que ho sol·licitin expressament a l’Agrupació, mitjançant un correu electrònic a 

comunicacio@jugadorsfcbarcelona.cat, rebran un correu electrònic amb l’accés al vincle informàtic 

(link) que conté el repositori de tota la informació que es sotmetrà a votació en el decurs de l’Assemblea. 

 

Et recordem que, d’acord amb el que preveu l’article 24 dels estatuts de l’Associació, els associats que 

no puguin assistir a l’Assemblea poden delegar la representació i el vot en qualsevol altre associat 

mitjançant una carta o un escrit degudament firmat i dirigit al president, amb caràcter especial per a 

cada Assemblea i amb una antelació de cinc (5) dies a la data de celebració de l’Assemblea. 

 

Esperem comptar amb la teva assistència.  

 

Et saluda atentament,  

 

 

 

 

 

El Secretari 

Ramon Salud Pla 
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