ASSEMBLEA
GENERAL DE
SOCIS/ES 2019
Ordre del dia
Benvolguda sòcia,
Benvolgut soci,
Us informem que a causa de la finalització del mandat dels membres de la Junta Directiva
actual, es convoquen eleccions per renovar els càrrecs que enguany queden vacants. Per
consegüent, s'obre el període de presentació de candidatures per renovar els càrrecs, des
del 26 de gener fins al 7 de febrer 2021. La recepció de candidatures serà per email
info@scot.cat.
Posteriorment, el període de votació dels candidats s'estendrà des del 9 de febrer fins al
dijous 25 de febrer a les 14:00 h, la votació serà exclusivament electrònica.
Així mateix, aprofite aquest correu per tal de convocar-vos a l'Assemblea General de Socis
de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori 2019, que es celebra fora de termini degut
a la pandèmia causada per la COVID-19, i se celebrarà de manera telemàtica, dijous 25 de
febrer 2021. La reunió tindrà lloc a les 18:00 h a través de la plataforma ZOOM. Aviat us
farem arribar tota la informació de connexió a l'acte via email.
L'ordre del dia de l'Assemblea Ordinària serà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exposició i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea General de Socis 2018
Presentació de la Memòria de les activitats dutes a terme durant el 2019
Presentació i aprovació, si escau, de la Liquidació del Pressupost 2019
Presentació i aprovació, si escau, del Programa d'activitats pel 2020-2021
Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost del 2020 i previsió 2021
Precs i preguntes
Proclamació dels resultats de les eleccions de la nova Junta Directiva.

Pròximament, a la pàgina web de la SCOT www.scot.cat, podreu accedir al compendi de
documents que es tractaran a l'assemblea.
Us convidem a assistir-hi i a participar en el decurs de la jornada.
Us esperem a totes i tots.
Ben cordialment,

Nel·la Saborit i Esteve
Secretària de la Junta Directiva de la SCOT
Barcelona, 26 de gener de 2021

