
 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

La Junta Directiva del Club Atlètic Català de Vilassar de Dalt, en virtut de 
l’establert als articles 7.4, 8.1 i concordants dels vigents Estatuts del Club, va 
acordar, en sessió del 28 de novembre de 2020, convocar l’ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA 2020 del Club, que ha de tenir lloc el proper 29 de 
desembre de 2020, a las 20.30 hores, sota el següent  

ORDRE DEL DIA 

1.   Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
2.  Examen i votació de la liquidació del compte general d’ingressos i 
despeses de l’exercici anterior. 
3.   Pressupost per a l’exercici 2020-2021. 
4.   Torn obert de paraula. 

 
NOTES: 

Aquesta Assemblea General Ordinària 2020 tindrà lloc EN FORMAT TELEMÀTIC. 

La plataforma utilitzada per a l’emissió serà Zoom. Per tal de connectar-vos, caldrà 
que seguiu les següents indicacions: 

• Enviar un correu electrònic prèviament (data límit: el 28 de desembre) a l’adreça 
club@atleticcatala.cat, anunciant la vostra intenció d’assistir-hi. Aquest anunci és 
necessari als efectes de rebre la invitació de connexió i poder accedir a la reunió. 

• Descarregar (qui no la tingui instal·lada) l’aplicació Zoom Meetings (és gratuïta). 
Tot i que a l’hora d’establir-se la connexió el propi sistema us en facilita la 
descarrega, és molt recomanable disposar abans de l’aplicació per evitar 
problemes tècnics el dia de la reunió. 

• El dia i l’hora de l’Assemblea (29 desembre 2020, 20.30 hores), clicar l’enllaç de 
connexió que us haurà arribat a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu 
facilitat. 

• Pel que fa a la dinàmica de l’Assemblea, la mateixa seguirà l’Ordre del Dia 
establert, amb les següents precisions tècniques: 
➢ A l'hora d'identificar-vos per unir-vos a la Sala de la reunió caldrà que indiqueu 

el vostre nom i cognoms, i mantenir la càmera del dispositiu activada al llarg de 
tota la sessió, als efectes de controlar la vostra presència i les votacions. 

➢ Els micròfons dels i de les assistents han de restar tancats, llevat de qui tingui 
concedida la paraula en cada moment. Les preguntes o intervencions se 
sol·licitaran a través del xat de la sessió que proporciona la mateixa aplicació.  

➢ Igualment, per a l'exercici del dret de vot sobre els diferents temes que se 
sotmetin a l'aprovació de l’Assemblea General es podrà utilitzar, si esdevé 
necessari, el xat de la sessió.  

Vilassar de Dalt, 29 de desembre de 2020 

LA JUNTA DIRECTIVA 


