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Membre de: 

 
 

Barcelona, 15 de juliol de 2020 
 
 
 
Benvolgut/da col·legiat/da,  
 
Com recordaràs, el 4 de febrer de 2020 es va fer la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària del 
Col·legi d’Actuaris de Catalunya, que s’havia de celebrar el 18 de març de 2020, a les 19 hores. 
 
Degut a la declaració pel Govern de l’Estat d’Alarma derivat de la pandèmia de Covid-19 que, entre 
d’altres limitacions, impossibilitava les reunions presencials, el 16 de març de 2020 et vam comunicar 
per correu electrònic l’ajornament de l’Assemblea. 
 
Un cop finalitzat el “període d’alarma”, la Junta del CAC del 14 de juliol de 2020 ha decidit convocar 
de nou l'Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, pel dimarts 15 de 
setembre de 2020, a les 19 hores, a Foment del Treball, Via Laietana, 32, sala B 
 
Els actes previstos esdevindran d’acord amb el següent Ordre del Dia:  
 

1. Recensió, per part del president, dels fets més importants esdevinguts durant l’any 2019. 
2. Aprovació de la gestió realitzada per la junta de govern, dels comptes anuals de l’any 2019 

i del pressupost per a l’any 2020.  
3. Nomenament de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna. 
4. Precs i preguntes. 
 

Aquest any no podrem fer els actes de reconeixement habituals als col·legiats que celebren els seus 
25 anys o bé 50 anys de col·legiació i la copa de cava que oferíem als assistents al final de l’Assemblea. 
 
Donades les circumstàncies actuals, per prudència i per garantir una millor organització, et demano 
que ens confirmis amb antelació la teva assistència. Si per qualsevol circumstància no pots assistir 
personalment a l’Assemblea, et recordo que pots fer ús de la Delegació de Vot que preveuen els 
nostres Estatuts i que pots veure a la pàgina web.  
 
Pels col·legiats que vulguin venir a l’Assemblea, el Col·legi vetllarà per mantenir totes les mesures 
d’higiene i prevenció de riscos derivats del Covid-19 que preveu la normativa legal. 
 
T’informo també que podràs seguir l’Assemblea a través de videoconferència, tot i que el dret de vot 
s’haurà d’exercir presencialment o bé per delegació, d’acord amb els Estatuts. 
 
Tanmateix des de la Junta estem seguint l’evolució de la pandèmia covid 19 per si la situació, cosa que 
no esperem, fes impossible de celebrar l’Assemblea al 15 de setembre i ajornar-la de nou. 
 
Rep una cordial salutació. 
 
 
 
 
 
Miquel Viñals 
President. 
 


