
 

 

      
 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT 

 
Mitjançant el present escrit convoco a tots els membres de l’Assemblea del Consell Esportiu 
del Baix Llobregat a una Assemblea ordinària que tindrà lloc tal i com es detalla seguidament: 
 

 Dia: 17 de desembre 2020 
 

 Hora: 1a. Convocatòria a les 17.00 hores 
2a. Convocatòria a les 17.30 hores 

 

 Lloc: Videoconferència  

meet.google.com/umn-ihwf-paq 
 

Ordre del dia de l’assemblea general ordinària: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària. 
2. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019/2020 (1 de setembre de 2019 al 31 

d’agost de 2020) i de la liquidació del pressupost de l’ exercici junt amb el 
corresponent informe d’auditoria de comptes anuals. 

3. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2019/2020 per la Comissió 
Directiva. 

4. Valoració inici activitats curs 2020-2021. 
5. Assumptes sobrevinguts. 
6. Precs i preguntes. 

 
Rebeu una cordial salutació.  

 
 

 
 
Salvador Valls i Cuello 
President  
Consell Esportiu Baix Llobregat 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 11 de novembre de 2020.  
 
*Recordeu que per participar en l’Assemblea amb dret a vot cal formar part del cens. 
** Es prega confirmació d’assistència a l’Assemblea mitjançant trucada telefònica al 93 685 20 

39 o, per correu electrònic a eva@cebllob.cat  

 

 

https://meet.google.com/umn-ihwf-paq
mailto:eva@cebllob.cat


 

 

 

 

REQUISITS TECNOLÒGICS: 

 

Per poder seguir l’assemblea correctament és important tenir en compte els següents 

aspectes: 

Disposar, per ordre de prioritat, només d’un dels aparells electrònics amb càmera de vídeo 
per poder confirmar la identitat de la persona:  
 

1. Ordinador amb connexió wi-fi. 

2. Tableta amb connexió wi-fi. 

3. Telèfon mòbil amb connexió wi-fi. 

 

 Tenir una adreça de correu electrònic. 

 Es recomana l’ús d’auriculars amb micròfon per una bona comunicació. 

 Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació. 

 

* Si alguna persona no disposa de cap d’aquestes eines que ens ho notifiqui. 

 

INFORMACIÓ PER ACCEDIR A L’ENLLAÇ DE LA VIDEOCONFERÈNCIA: 

 

 A tots els inscrits, durant el matí del dia de l’assemblea se’ls enviarà un e-mail a 
l'adreça electrònica facilitada on es recordarà l'enllaç per accedir a la 
videoconferència.  
 

 IMPORTANT! Si no us ha arribat el correu de l’enllaç mireu primer al SPAM o correu NO 
DESITJAT abans de posar-vos en contacte amb nosaltres. 
 

 La videoconferència es farà mitjançant Google Meet. No cal instal·lar cap programari i 
s’aconsella utilitzar el navegador Chrome per una experiència satisfactòria.  

 

https://www.google.com.mx/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIz-e2s5_q6AIVA7LVCh0QIAgDEAAYASAAEgIlKvD_BwE&gclsrc=aw.ds

