
 

 
DELEGACIÓ DE VOT ALS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES 
CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES  

27 DE JUNY DE 2022 
 

 
 
A (localitat)…………………..., a (dia i mes) …................................................... de (any)........ 
 
 

DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ I DE VOT  
 

 
El/la sotasignat, En/ Na ..............……………….…………., en virtut del present escrit, delego la 

meva representació i vot a En/Na ….......……………………….....................…, provist/a del DNI 

núm. .....………………….., perquè assisteixi a la reunió extraordinària de l’Assemblea General 

de «l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes» que tindrà lloc el 

proper dia 27 de juny de 2022, a la seu de la SGAE, al Passeig Colom, núm. 6, de Barcelona, 

codi postal 08002, a les 18 hores en primera convocatòria i 18.15 hores en segona 

convocatòria.  

 
L’Assemblea General tractarà els punts que es detallen en el següent: 

 
- ORDRE DEL DIA - 
 
Primer.- Lectura de l’acta de la última Assemblea de data 10 de gener de 2022. 
Esmena i/o aprovació de la mateixa, segons s’escaigui. Podeu accedir a l’acta a través 
d’aquest enllaç. 
 
Segon.- Presentació, examen i aprovació, si s’escau, del Balanç de l’exercici 2021-
2022 i dels Pressupostos previstos per a l’exercici 2022-2023. 
 

 Tercer.- Balanç dels XIV Premis Gaudí i del Cicle Gaudí. 
  
 Quart.- Presentació de les noves activitats de l’Acadèmia per a l’exercici 2022-2023. 

 
Cinquè.- Delegació de facultats per a l’execució dels Acords adoptats. 
 
Sisè.- Precs i preguntes. 

 

 
Signatura:  
 
 
 

 
Es recorda als socis i a les sòcies que es respecti amb rigor l’hora de convocatòria, les 18 
hores. Un cop constituïda l’Assemblea i oberta la reunió, els socis i sòcies que accedeixin a la 
sala només tindran dret a vot en els punts de l’Ordre del Dia que es tractin a partir d’aquell 
moment. 
 
Segons el previst en els Estatuts vigents (art. 6 i 9.1), podran exercir el dret de vot als punts 
de l’Ordre del Dia tots els membres de l’Acadèmia, inclosos els menors amb edats compreses 
entre els 14 i els 18 anys que estiguin emancipats o comptin amb el consentiment dels seus 
pares o tutors; tots ells, sempre i quan estiguin al corrent en el pagament de les seves quotes. 

https://www.academiadelcinema.cat/images/Documents_Assemblees_ACC/ACTA_ASSEMBLEA_10_01_2022_Esborrany.pdf

