
                     Barcelona, 23 de desembre 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 tindrà lloc el dia 23 de gener de 2021.

La situació actual  de la pandèmia de la COVID-19 i les restriccions associades ens obliguen a fer
aquesta assemblea, per primer cop, de manera telemàtica. Això és possible gràcies a un canvi en el
redactat dels estatuts que es va aprovar a l'Assemblea del passat 24 d'octubre (teniu més informació
en aquest enllaç). L'assemblea es farà a través de la plataforma Zoom i per assistir-hi cal registrar-se a
aquest formulari en línia com a molt tard el dia 22 de gener de 2021. 

En aquesta propera assemblea també volem compensar d'alguna manera la baixa participació que va
tenir la del passat octubre i, és per això, que dins del punt de l'ordre del dia dedicat a fer un repàs de
les activitats portades a terme per l'associació es farà un seguit de xerrades que oferiran una visió
detallada de la situació actual de l'entitat i de les principals fites assolides durant els darrers anys.
Properament donarem més detalls d'aquestes xerrades a través de les xarxes socials i els diferents
canals de comunicació de l'ICO. 

Comentar-te també, que en aquest  enllaç trobaràs la proposta de nou Reglament Intern de l'Oficina
Catalana  d'Anellament  que  se  sotmetrà  a  aprovació  el  dia  de  l'assemblea.  Recorda  que  aquest
reglament s'ha hagut  de modificar  per tres motius importants:  1)  adaptar  la normativa interna a la
posada en marxa del nou remitent de l'ICO; 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.

Tot esperant que ens podem veure el dia de l'assemblea, encara que hagi de ser telemàticament, et
desitjo unes Bones Festes i tot el millor de cara a 2021!

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.

http://ornitologia.org/mm/file/Reglament_OCA_assemblea_2021.pdf
https://forms.gle/b8wYkPbRBoDcA5om6
https://forms.gle/b8wYkPbRBoDcA5om6
http://www.ornitologia.org/news/ca_ES/2020/10/30/0001/assemblea-general-ordinaria-de-socis-2020


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 23 de gener de 2021, a les 17:00 hores en primera convocatòria i
a les 17:30 hores, si escau, en segona convocatòria, a la seu social de l'ICO, Nat- Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona*, al soci/sòcia

en/na  (nom, cognoms i DNI)

                                           , a                        de                                              de                                

Signatura soci delegant Signatura soci delegat

ASSEMBLEA 2021

*Degut a la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 l'assemblea tindrà lloc de manera telemàtica
a través de la plataforma Zoom. Per assistir-hi cal registrar-se a aquest formulari en línia com a molt
tard el dia 22 de gener de 2021.

     

https://forms.gle/b8wYkPbRBoDcA5om6


Barcelona, 23 de desembre de 2020

Benvolgut/da soci/a,

Per la present et convoquem a l'Assemblea General de l’associació que convocada pel dia 23 de
gener de 2021, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores, si escau, en segona
convocatòria,  a  la  seu  social  de  l'ICO,  Nat-Museu  de  Ciències  Naturals  de  Barcelona,  plaça
Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona.

Degut  a la  situació actual de la pandèmia de la COVID-19 l'assemblea tindrà lloc de manera
telemàtica a través de la plataforma Zoom. Per assistir-hi cal registrar-se  a aquest formulari en
línia com a molt tard el dia 22 de gener de 2021.

L'ordre del dia de l'Assemblea és el següent:

ORDRE DEL DIA

 Primer: Informe del President i  presentació de les activitats portades a terme per l'ICO
durant 2020.

 Segon: Aprovació del nou Reglament Intern de l'Oficina Catalana d'Anellament (vegeu el
document aquí).

 Tercer: Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020.
 Quart: Aprovació de la proposta d'actuacions i el pressupost per a l'any 2021.
 Cinquè: Precs i preguntes.
 Sisè: Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea.

Us comuniquem que els comptes anuals de l’exercici 2020 estan a la vostra disposició, al domicili
social.  

LA JUNTA DIRECTIVA

Jordi Baucells Colomer
President ICO
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