
 

 
 

 

 
 

 
Benvolgudes companyes i companys, 
 
D’acord amb el que estableix l’article 33 dels nostres Estatuts, us recordem que l’Assemblea 
Territorial Extraordinària de la Demarcació Territorial de Catalunya del proper  26 d’octubre 
del 2021 a les 18.00h  que celebrarem per videoconferència, es per informar-vos, deliberar i, 
en el seu cas, adoptar els acords corresponents sobre el següent  
 
ORDRE DEL DIA 

1. Informe del Delegat Territorial. 
2. Exposició, aprovació i autorització de pagament, per a realitzar les obres de millora i 

condicionament a la nova situació de la  Seu situada al c/ Provença, 281, baixos de 
Barcelona. 

3. Suggeriments, precs i preguntes. 
 

Per aquest motiu us adjuntem a continuació els següents documents: 

• Convocatòria  ENLLAÇ 

• Papereta de vot ENLLAÇ  

• Document de representació ENLLAÇ 

 
  

 
 

 
Segons l’article 3.2 del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de 
suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària “2. Excepcional-
ment, durant l’any 2021, encara que els estatuts no l’haguessin previst, les juntes o assemble-
es d’associats o de socis de la resta de persones jurídiques de Dret privat (associacions, socie-
tats civils i societats cooperatives) podran celebrar-se per videoconferència o per conferència 
telefònica múltiple sempre que totes les persones que tinguessin dret d’assistència o els qui 
els representin disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identi-
tat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrò-
nic”, i en aplicació de l’article 19.2 dels nostres Estatuts, l’assistència a la reunió haurà de rea-
litzar-se prioritàriament, mitjançant mitjans telemàtics. Per a això, rebreu, amb caràcter previ 
a la reunió, un enllaç a treves del sistema de videoconferència ZOOM per a poder-se connectar 
a l’Assemblea. 
 
Els associats que no puguis assistir a la citada Assemblea Territorial Extraordinària podran fer-
se representar per un altre Associat Exercent amb un màxim de 3 representacions per Associ-
ats Exercent. 
 
De conformitat amb l’article 33.1 dels nostres Estatuts, tots els associats podran assistir a 
l’Assemblea, però únicament els Associats Exercents tindran dret a vot.  
 

 

https://www.aedaf.cat/arxiu/2321
https://www.aedaf.cat/arxiu/2322
https://www.aedaf.cat/arxiu/2323
https://www.aedaf.cat/activitats/2021/10/26


 

Espero comptar amb la teva presència a l’Assemblea Territorial Extraordinària del 26 d’octubre 
de 2021 a les 18.00h via Zoom. 
 
Rep una forta abraçada, 
 
 
Josep Alemany i Farré 
Delegat de Catalunya 

 


