CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS
ACTA NÚM.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

FULL NÚM. 1

ASSISTENTS
PRESIDENT
Sr. Sergi Julià i Prats
UTILLER
Sr. Carles Rodon i Fuertes

13 de juliol de 2018
A la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat,
essent les 23:30 hores del dia de la data,
es reuneixen en 1a. convocatòria per
tractar l'Assemblea General Extraordinària.

SECRETARI
Sr. Jordi Marzà i Brillas
TRESORERA

L'acte es celebra al Centre Catòlic de
l’Hospitalet de Llobregat amb l’assistència
dels membres ressenyats al marge,
atenent al següent:

Sra. Mercè Marinel·lo Rodríguez
ORDRE DEL DIA
SOCI
Maria José Nevado

1. Delegació de vot i vot telemàtic.
2. Celebració 30è aniversari.

SIMPATITZANT
Sr. Manel Pérez
***********************
Oberta la sessió a les 23:30 hores, en 1a. convocatòria, pel Sr. President, saluda als presents i
informa que es respectarà l'ordre establert en la convocatòria.
1. Delegació de vot i vot telemàtic
Es debaten les dues opcions resultant guanyadora l’opció de no permetre cap de les dues
opcions i qe les excepcions haurien de ser votades. Aquesta resolució va ser votada a
favor per Carles i Jordi, Sergi a favor de permetre delegació vot telemàtic i abstenció de
Mercè.

2. Celebració 30è aniversari
Es confirmen les dates del cap de setmana del 5 al 7 d’octubre. Es quedarà cap a mitja
tarda del divendres 5 per finalitzar el diumenge 7 cap a mitja tarda.
El sistema de competició s’acabarà de concretar però hi ha acord en no jugar a tots els
jocs. Probablement es seguirà un esquema similar al del 25è aniversari scollint els jocs
per sorteig, però donant més hores per dormir.
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Jordi Marzà farà les gestions per a la roba commemorativa amb l’idea de poder
formalitzar la comanda la primera setmana de setembre.
Carles Rodon farà la recerca de allotjaments. També es demanarà oferta a Barcelona
escdeveniments
I no havent més punts a tractar, es dóna per finalitzada l'Assemblea General Ordinària, a les
00:15 hores, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
Vist-i-plau

EL PRESIDENT

EL SECRETARI (p. a.)

