CIRCULAR 04/2020-21

Assumptes
1. Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2020.
2. Presentació de propostes de les entitats afiliades.

1. Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2020
Com ja sabeu tots, el passat 17 de juliol, el Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya va aprovar la Resolució SLT/1746/2020, per la qual s'adoptaven mesures
especials en matèria de salut per a determinats municipis de Catalunya.
Per tal de garantir la possibilitat de d’assistència a les assemblees de tots els
assembleistes, la junta directiva ha pres la decisió de realitzar aquestes assemblees de
forma telemàtica, el proper dia 12 de setembre, a les 09:00 hores en primera
convocatòria i a les 09:30 hores en segona es celebrarà l’Assemblea general ordinària
2020.
També us convoquem el mateix dia 12 de setembre a l’assemblea general
extraordinària per iniciar el procés d’elecció dels càrrecs de representació de la junta
directiva, un cop finalitzada l’anterior.
Uns dies abans de la convocatòria us farem arribar l’enllaç a la reunió programada per
l’assemblea.
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L’ordre del dia de l’assemblea general ordinària serà:
a) Presentació, i aprovació si escau, de la memòria d’activitats de la temporada
2019-20.
b) Presentació, i aprovació si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2019
amb el tancament del balanç i el compte de resultats.
c) Presentació, i aprovació si escau, del pressupost de l’exercici econòmic 2020.
d) Presentació, i aprovació si escau, del calendari esportiu oficial temporada 202021, les activitats esportives i els seus objectius.
e) Resolució de les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
f) Resolució de les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a
l’assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% del total
d’assembleistes i que es presentin per escrit 15 dies naturals abans del dia de la
celebració.
L’ordre del dia de l’assemblea general extraordinària serà:
a) Aprovació de la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació de la
junta directiva de la FCAG.
b) Aprovació del reglament i calendari electoral.
c) Sorteig per tal d’escollir els membres de la junta electoral.
2. Presentació propostes
Totes les entitats afiliades podran presentar a l’Assemblea les propostes que creguin
oportunes, tal i com expressa l’article 37.h dels Estatuts de la Federació Catalana d'Agility
La presentació de les propostes es realitzarà mitjançant escrit, enviat per correu
electrònic a l’adreça info@fcagility.cat, fins a 15 dies naturals abans del dia de la
celebració de l’Assemblea (29/08/20).
Cal que tingueu en compte que la situació d’excepcionalitat que ens trobem
actualment farà que qualsevol resolució presa mitjançant una proposta de modificació
de la junta directiva o dels assembleistes tindrà un termini de carència d’un any fins a
l’inici de la propera temporada 2021-22.
Salutacions cordials,

Juanjo Espadas
El Secretari
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