ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLPIS 2020
Us convoco a l’Assemblea General anual ordinària del Col·legi - AGO (que vam
posposar a causa de la crisi sanitària) , que tindrà lloc el dijous, 17 de setembre a les
18:00 hores, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les Assemblees anteriors (ordinària i
extraordinària)
2. Presentació per part del degà i aprovació de l’informe sobre la gestió de la Junta de
Govern en el darrer exercici
3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any 2019
4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses per a
l’exercici 2020.
5. Presentació, debat i votació del projecte de reforma dels Estatuts col·legials.
6. Canvis en la Tresoreria del Colpis.
7. Proposicions de les persones col·legiades -si s’escau.
8.Torn obert de paraules
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NOTES:
 L’AGO es farà virtualment, emetent-se en streaming. A fi de poder-hi participar i
exercir el dret de vot amb totes les garanties, us recomanem que reviseu la vostra
fitxa de col·legiat/da a la intranet de la web del Col·legi, ja que tant l’enllaç a la
plataforma de votació electrònica com l’enllaç a la sessió de la vídeo-reunió
s’enviaran a l’adreça mail que allí figuri, i a fi de realitzar la vostra autentificació
s’utilitzarà el número de DNI que aparegui a la fitxa. Així, és important que
verifiqueu que la informació d’aquesta fitxa és correcta (i de pas podeu
actualitzar també altres camps -mòbil, adreça de residència…- que puguin haver
quedat obsolets). Si no sabeu el vostre número de col·legiat i contrasenya (que
es requereixen per a entrar a la intranet), truqueu al 932414122 i us els
recordarem.
 Recordeu que fins a vuit dies hàbils al que hagi de celebrar-se l’AGO (el
divendres, 4 de setembre), les persones col·legiades podeu presentar per escrit
les proposicions que estimeu pertinents i s’afegiran a l’ordre del dia.

