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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
 
De conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts, i per acord del Consell Directiu, 
per la present es convoca a les federacions esportives de Catalunya membres el dia 30 
del mes de Juliol que es realitzarà de forma telemàtica accedint l’enllaç facilitat: 
 
Les 19 h, en primera convocatòria, i a les 19’30 h, en segona, per tal de tractar els punts 
següents: 
 

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea Ordinària de la sessió anterior. 
2. Informe del president. 
3. Aprovació, si escau, de la Memòria de les activitats de la Federació Catalana de 

Surf de l’exercici anterior.  
4. Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el 

tancament del balanç i compte de resultats, i aprovació del pressupost per a 
l’exercici econòmic següent. En aquest apartat, les demandes d’aclariment 
hauran de ser presentades per escrit amb vuit dies d’antelació a la data de 
l’assemblea. 

5. Aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, d’acords de funcionament 
intern, dels programes d’activitats i els objectius corresponents a l’any 2021. 

6. Resolució, en el seu cas, de les propostes que almenys el 10% de les entitats 
afiliades hagin presentat per escrit tres dies naturals abans de l’Assemblea 
General. 

7. Elecció, entre els i les membres de l’assemblea presents, de dues persones 
interventores per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i el 
secretari (article 66 del Decret 58/2010). 

8. Elecció, entre els i les membres de l’assemblea presents, de les persones per 
cobri les vacants a la junta directiva i aprova les incorporacions fetes. 

9. Revisió del preus de les llicències i aprovació, si procedeix de les noves taxes per 
l’exercici 2022. 

10.  Torn obert de paraules. 
 
 
 
Barcelona a 28 de Juny del 2021 

Carlos López Dominguez 
President de la Federació Catalana de Surf. 

 


