
                     Barcelona, 23 de setembre de 2020
Benvolgut/uda company/a,

Adjunt  amb  aquest  escrit  et  fem  arribar  l’ordre  del  dia  de  la  propera  Assemblea  General
Ordinària de l’ICO que es realitzarà a Vic el pròxim dia 24 d'octubre al matí.

Donat que enguany hi ha renovació de càrrecs, s’han preparat uns textos de presentació de
tots els candidats que s’han presentat (vegeu bit.ly/31cm4gp). Recorda que a l’Assemblea d’enguany
es renovarà el/la president/a i el tresorer, i una part dels vocals (dos en concret). 

Segons el Reglament Intern, cada soci/sòcia només pot votar un dels candidats presentats a
cadascun dels càrrecs de vicepresident/a i secretari/ària general. Com que només s’ha presentat un
candidat en cada cas, es poden votar els dos candidats o només algun d'ells. En el cas dels càrrecs de
vocal, de tots els candidats presentats se’n poden votar tants com places vacants hi hagi. Novament,
com que només s’han presentat dos candidats i hi ha dues places vacants, es podran votar tots dos
candidats o només algun d'ells.

De cara a evitar en el futur situacions com les d'aquest any, en què ja s'ha hagut de posposar
dos cops l'Assemblea a causa de la crisi provocada per la COVID-19 (actualment els nostres Estatuts
no contemplem la possibilitat de fer assemblees de manera telemàtica), se sotmetrà a aprovació una
petita modificació de l'Article 14 dels Estatuts. En concret, es proposa afegir-hi un tercer punt amb el
següent redactat: "3. L'Assemblea General es podrà dur a terme de manera telemàtica sempre que la
Junta Directiva consideri que no és viable fer-ho presencialment."

D'altra banda, en aquest enllaç (bit.ly/3kDEleB) trobaràs el primer esborrany de la proposta de
modificació del Reglament Intern de l'Oficina Catalana d'Anellament. Aquesta modificació es fa per tres
motius importants: 1) adaptar la normativa interna a la posada en marxa del nou remitent de l'ICO (ben
aviat rebràs més informació amb relació a això); 2) adaptar el contingut als Estatuts de l’associació
aprovats l'any 2012 i a la normativa vigent en matèria d'anellament; i 3) actualitzar i millorar alguns
aspectes de la nostra normativa interna d'anellament. Junt amb l'esborrany, trobaràs un breu escrit on
s'indiquen les principals novetats i canvis del nou redactat. 

Seguint el que dicta l'actual Reglament Intern de l'OCA, a partir  d'avui i fins el proper 8 de
novembre tots els socis/sòcies ens podeu fer arribar els vostres suggeriments i aportacions. Un cop
exhaurit aquest termini, la Junta enviarà l’esborrany definitiu o les propostes de modificació i obrirà un
termini de presentació d’esmenes de trenta dies de durada. Està previst presentar a aprovació el nou
text en una Assemblea General Extraordinària durant el mes de gener de 2021.

Finalment, també vull informar-te que a partir del dia 15 d'octubre podràs descarregar des del
web de l’associació  el resum d’activitats de 2019, els comptes de 2019 i la proposta d’activitats i el
pressupost de 2020. 

Cordialment,

Jordi Baucells Colomer
President ICO

Nota: En cas de no poder assistir personalment us recordem que l’article 16 dels nostres Estatuts preveu la possibilitat
de delegar el vostre vot en un altre soci i que cada soci assistent només pot portar fins a cinc vots delegats. A aquests
efectes adjuntem la butlleta de delegació de vot.

file:///F:/gabriel/assemblea%202020/resum_2019_i_proposta_2020.pdf
file:///F:/gabriel/assemblea%202020/resum_2019_i_proposta_2020.pdf
https://bit.ly/3kDEleB
https://bit.ly/31cm4gp


Butlleta de delegació de vot

En/Na (nom cognoms i DNI)

delega  el  seu  vot  per  a  l'Assemblea  General  de  L’ASSOCIACIÓ  INSTITUT  CATALÀ
D’ORNITOLOGIA,  convocada  pel  dia  24  d'octubre  de  2020,  a  les  10:30  hores  en  primera
convocatòria i a les 11:00 hores, si escau, en segona convocatòria, a la sala d'actes de l'Edifici El
Sucre de Vic, carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals 5, 08500 Vic, al soci/sòcia

en/na  (nom, cognoms i DNI)

                                                       , a                          de                                                  de 2020

Signatura soci delegant Signatura soci delegat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovació càrrecs de la Junta

Candidatures presentades 
(vegeu les presentacions a bit.ly/31cm4gp)

 (marqueu amb una “x” la casella corresponent al candidat que voleu votar)

Càrrec Candidat
President Jordi Baucells Colomer
Tresorer Vittorio Pedrocchi Rius

Vocal Rafael González de Lucas
Vocal Montserrat López Molina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEA 2020
     

https://bit.ly/31cm4gp


Barcelona, 23 de setembre de 2020

Benvolgut/da soci/a,

Per la present et convoquem a l'Assemblea General ordinària de l’associació que tindrà lloc el dia
24 d'octubre de 2020, a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores, si escau, en
segona convocatòria, a la sala d'actes de l'Edifici El Sucre de Vic, carrer de l'Historiador Ramon
d’Abadal i de Vinyals 5, 08500 Vic, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 Primer: Informe del President i  presentació de les activitats portades a terme per l'ICO
durant 2019.

 Segon:  Aprovació  de  la  modificació  de  l'Article  14  dels  Estatuts  (per  fer  possible  la
realització d’assemblees de manera telemàtica).

 Tercer: Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019.
 Quart: Renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l'associació.
 Cinquè: Aprovació de la proposta d'actuacions i el pressupost per a l'any 2020.
 Sisè: Precs i preguntes.
 Setè: Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea.

Us comuniquem que els comptes anuals de l’exercici 2019 estan a la vostra disposició, al domicili
social.  

LA JUNTA DIRECTIVA

Jordi Baucells Colomer
President ICO
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