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A Canillo, el 26 d’octubre del 2020 

Apreciades sòcies, apreciats socis,  

 

D’acord amb el que estableix l’article 18 dels estatuts del Soldeu Esquí Club, us convoquem a 
l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper 13 de novembre de 2020 a les 20.00h en 1a 
convocatòria i a les 20.30h en 2a convocatòria. A causa de les circumstàncies actuals i de forma 
excepcional, cal fer una inscripció prèvia per poder ajustar la reunió a les directives marcades per les 
autoritats. Aquesta inscripció prèvia s’ha de cursar mitjançant correu electrònic a sec@sec.ad abans 
del dia 4 de novembre. Cal indicar el nom de la persona que assistirà i un correu vàlid de resposta per 
poder comunicar el lloc on es celebrarà l’assemblea. En cas de confinament o excés d’aforament, 
l’assemblea es farà en format telemàtic. 

L’ordre del dia de la reunió serà el següent:  

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior (2019).  

2. Lectura i aprovació dels següents documents:  

• Comptes anyals 2019-2020. 

• Informe d’activitats 2019-2020. 

• Projecte 2020-2021. 

• Pressupost 2020-2021. 

• Quotes i preus 2020-2021. 

3. Modificació i aprovació dels canvis a la Junta Directiva del Soldeu Esquí Club.  

4. Precs i preguntes.  

 

Tots els socis tenen dret d’assistència a l’Assemblea General Ordinària. La condició de soci major de 
18 anys dóna dret a veu i a un vot. Els socis tenen el dret de fer-se representar a l’Assemblea General 
Ordinària per un altre soci. La representació ha d’acreditar-se per mitjà d’un escrit adreçat al 
President de la Junta Directiva, i comunicada a l’inici de l’Assemblea General Ordinària. Els socis 
poden ostentar un màxim de tres representacions.  

 

Sense cap altre particular, aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.  

 

Signat per la junta directiva, 

 

 

Xavier Sarasa Ibáñez 

President  

Soldeu Esquí Club 


