
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Barcelona, 21 d’abril de 2016 
Benvolguts companys, 
 

Adjunt amb aquest escrit et fem arribar l’ordre del dia de la propera Assemblea General 

Ordinària de l’ICO que es realitzarà a Rupit el pròxim dia 21 de maig. Com l’any passat, l’Assemblea 
tindrà lloc el dissabte al matí, mentre que la resta del mateix dissabte i el matí del diumenge es 
reservaran per a les activitats paral·leles (el programa d’actes estarà disponible al web de 
l’associació la setmana vinent). 

Donat que enguany hi ha renovació de càrrecs, s’han preparat un textos de presentació de tots 
els candidats que s’han presentat (vegeu http://goo.gl/z4lcgt). Recorda que a l’Assemblea d’enguany 
es renovarà el president i el tresorer, i una part dels vocals (dos en concret). Al 2018, caldrà renovar el 
vicepresident i el secretari general, així com tots els vocals que no s’han renovat ara (sis en total). 

Segons el Reglament Intern, cada soci només pot votar un dels candidats presentats a 
cadascun dels càrrecs de president i tresorer. Com que només s’ha presentat un candidat en cada cas, 
cada soci pot votar els dos candidats o només aquell que vulgui. 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, cada soci podrà votar tots dos 
candidats o només aquell que vulgui. 

Recorda que aquesta setmana s’acaba el termini de presentació d’esmenes a la nova proposta 
de Reglament Intern (vegeu http://goo.gl/KtjvMH). Les esmenes, un cop acabat aquest termini, es faran 
públiques al web de l’associació i s’obrirà un nou termini de 15 dies per fer contraesmenes. El dia de 
l’Assemblea General, s’hauran de votar les esmenes i contraesmenes trameses pels socis i aprovar, si 
s’escau, el redactat definitiu del nou Reglament Intern.  

D’altra banda, també vull informar-te que a partir del dia 6 de maig podràs descarregar des del 
web de l’associació el resum d’activitats de 2015, els comptes de 2015 i la proposta d’activitats i el 
pressupost de 2016. Amb aquesta iniciativa la Junta vol facilitar que els socis tinguin temps suficient 
per estudiar la informació que es presentarà el dia de l’Assemblea. 

 

Finalment, voldria agrair a l’ajuntament de Rupit i el Grup d'Anellament de Calldetenes-Osona 
(GACO) el suport que ens han donat per poder organitzar l’assemblea i el programa d’activitats 
paral·leles. 
 
 
 
Cordialment, 
 

 
Santi Mañosa Rifé 
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. 


