Benvolguts companys
Benvolgudes companyes,
L’estat d’alarma, provocat per la pandèmia per la Covid 19, ens va obligar a ajornar l’Assemblea
General d’Associats, que habitualment celebrem durant el mes de maig, atenent als terminis que
marquen els nostres Estatuts.
Han passat més de sis mesos i continuem en la mateixa situació, així que ajustant-nos al que prescriu
el Departament de Justícia, abans del 31 de desembre de 2020, podem celebrar l’Assemblea i
adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, segons el que
disposa l'article 312-5.2 del Codi Civil de Catalunya, encara que els estatuts de l'entitat no ho
prevegin.
En aquesta línia, la Junta Directiva de l’Associació, va decidir convocar l’Assemblea General
Ordinària d’Associats per al proper dia 1 de desembre de 2020 (dimarts), a través de la plataforma
Zoom, recordant-vos que serà per rendir comptes de la gestió realitzada durant el 2019.

1 de desembre de 2020, Dimarts
Primera convocatòria:
16.30 hores
Segona convocatòria:
17.00 hores
ORDRE DEL DIA
1r.
2n.
3r.
4r.
5è.
6è.
7è.
8è.

Salutació del president.
Lectura de l'Acta anterior (14.05.2019) i la seva aprovació, si s’escau.
Presentació dels Comptes Anuals 2019 i la seva aprovació, si s’escau.
Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici 2020.
Presentació i aprovació, si s’escau, de situacions i moviments associatius.
Presentació projectes 2021. Nova Quota Premium tt.
Informe de la Federació.
Torn lliure de paraula.

Les dades de connexió són les següents:
Unir-se a la reunió Zoom clicant AQUÍ
ID de reunió: 994 462 2349
Codi de accés: 7834
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Serà imprescindible que tots els assistents us identifiqueu amb el vostre nom i cognom i participeu
amb la càmera web activada, donat que és una reunió privada i és imprescindible la vostra
identificació. Les votacions d’aquells apartats que ho requereixin es faran de forma virtual
mitjançant la pròpia aplicació, podent veure tots els assistents el resultat en pantalla.
En el nostre web podreu accedir a la Memòria d’Activitats 2019 i a la Memòria de Comptes 2019,
que ja havíem posat al vostre abast anteriorment.
Tenim a la vostra disposició, per si la voleu revisar, la documentació comptable relativa a l’exercici
2019. L’equip econòmic, (la tresorera, Esther Sacrest, i l’interventor, Joan Cerdà) estan a la vostra
disposició per atendre els vostres dubtes en relació a l’Estat de Comptes, podent formular la petició
per escrit de la documentació comptable que desitja visualitzar, especificant les partides concretes
que l’interessen, i si les condicions ho permeten se’l citarà a una reunió presencial per tal de
mostrar-li personalment.
Si per qualsevol raó no podeu participar en la reunió, podeu delegar el vostre vot en qualsevol altre
membre de l’Associació que tingueu la certesa de que assistirà, enviant la butlleta que trobareu a
l’enllaç, per correu electrònic a recepcio@apttcb.cat
Sens altre, i tot esperant poder saludar-vos virtualment el proper 1 de desembre, aprofitem per a
enviar-vos una forta abraçada, i enviar-vos molts ànims per superar la situació que ens està tocant
viure,

F. Xavier Masdéu Cardona
Secretari

Vist i Plau
El president

Joan Torres Torres
13.11.2020

