
 

 

Benvolguts amics, 

En nom del Consell Directiu em plau convocar-vos a l’Assemblea General de la Institució Catalana d’Història 
Natural que tindrà lloc el dimarts 30 d’octubre, a les set de la tarda, a la sala Nicolau d’Olwer de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

L’ordre del dia de l’Assemblea General és el següent: 

 Parlament del president 
 Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 10 de juliol de 2017. Aquesta acta es pot consultar a la 

pàgina web de la ICHN; així mateix, es lliurarà impresa als qui assisteixin a l’Assemblea 
 Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu 
 Aprovació dels comptes de l’any 2017 
 Aprovació dels nous socis 
 Elecció de nous càrrecs del Consell Directiu 
 Torn obert de paraules 

La candidatura per ocupar els càrrecs vacants del Consell Directiu presentades dins el termini establert són 
les següents: 

Presidència: Jordina Belmonte Soler 

Tresoreria: Ferran Climent Costa 

Vocals: Albert Masó Planas 

 Joan Pino Vilalta 

 Juli Pujade Vilar 

 Delfí Sanuy Castells 

 Ferran Sayol Altarriba 

  

D’acord amb el que s’estableix en els estatuts vigents, solament podran ser votats aquells socis que hagin 
presentat la seva candidatura dins el termini establert, la qual ha d’haver estat notificada a tots els socis 
abans de la celebració de l’Assemblea General. Es podrà votar la candidatura completa o només algun dels 
candidats. Si només hi ha una candidatura, en el vostre vot podeu indicar «la candidatura» i no és 
necessari escriure els noms de tots els candidats. 

Els socis que no puguin assistir a l’Assemblea General poden exercir el dret de vot enviant emplenada la 

papereta de vot que acompanya aquesta tramesa, i que també es troba a la pàgina web, dins un sobre 

adreçat a la Secretaria de la ICHN (carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona) en el qual consti el remitent. 

Aquest sobre també pot ésser dut per un altre soci el mateix dia de l’Assemblea General. 

Així mateix, podeu emetre el vostre vot per correu electrònic tot indicant en el text del missatge la 

candidatura que voteu, el vostre nom i el vostre número del DNI. Cal trametre aquest missatge a 

l’adreça ichn@iec.cat. En tots els casos la Secretaria de la ICHN mantindrà la confidencialitat dels vots 

rebuts per correu postal o electrònic. 

Esperem la vostra assistència! 

Ben cordialment, 

 
Eulàlia Comas Lamarca 
Secretària 

Barcelona, 12 de setembre de 2018 
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