CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Per facultat del Degà, el Sr. Joan Maria Morros Cuadras i atenent els requisits que estableixen els
articles 29 i 31 dels Estatuts vigents, es convoca l’Assemblea General Ordinària el dilluns 6 de juliol a
les 15.30h en primera convocatòria i a les 16h en segona convocatòria, a la seu del Col·legi situada a
Rambla Catalunya 10, principal, de Barcelona.
Prèviament a la celebració de l’assemblea s’informarà degudament i amb antelació de les condicions
requerides per poder assistir-hi tenint en compte els requeriments sanitaris que estiguin vigents. Si no es
poguessin complir les condicions per poder celebrar-la presencialment i considerant els articles 4 del DL
10/2020, de 27 de març i el RDL 8/2020, de 17 de març, es celebraria de forma telemàtica.
El termini per a convocar l’assemblea general previst en l’article 29.1 dels Estatuts del Col·legi (dins del
primer semestre) va quedar suspès amb efectes de 14 de març de 2020, data en què va entrar en vigor el
RD 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i s’ha reprès amb data 1 de juny tenint en
compte l’apartat 5 de l’article 40 del Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig. Així doncs, es podria
celebrar aquesta assembla fins el dia 16 d’agost del 2020 pel que la convocatòria de l’assemblea, el dia
6 de juliol de 2020, es troba dins dels terminis previstos.
L’Ordre del dia de l’assemblea és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
Presentació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2019.
Presentació i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2019.
Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2020.
Torn obert de paraules.

Signat:

Joan Maria Morros Cuadras
Degà

Francesc Canosa Farran
Secretari

Barcelona, 28 de maig de 2020

Tota la documentació relativa a l’assemblea, es posa a disposició de les persones col·legiades i
durant el període d’informació pública, a la intranet del Col·legi.

