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D'acord amb l'article 22.2 dels nostres Estatuts, es convoca l’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA del Col·legi
d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya.
L’Assemblea tindrà lloc, a la sala d’actes del Col·legi d’Agents Comercials, carrer Casp núm. 130 de
Barcelona, el dia 29 DE MARÇ (DISSABTE) a les 10.00 h en 1a convocatòria i a les 10.30 h. en 2a
convocatòria.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Informe del Degà sobre la situació del Col·legi d’Enginyes Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.
Informe del Tresorer. Estat actual de tresoreria i nova proposta de finançament del CETOP.
Votació de la nova proposta de finançament del Col·legi d’Enginyes Tècnics d’Obres Públiques de
Catalunya.
Nomenaments d’interventors per aprovar l’acta de l’Assemblea Extraordinària
Torn obert de paraula

D'acord amb l'article 22.2 dels nostres Estatuts, es convoca l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del
Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya.
L’Assemblea tindrà lloc, a la sala d’actes del Col·legi d’Agents Comercials, el dia 29 DE MARÇ
(DISSABTE) a les 12.00 h en 1a convocatòria i a les 12.30 h. en 2a convocatòria.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària anterior del 24 de juliol de 2013
2. Recurs presentat per una col·legiada respecte a l’Assemblea de 24 de juliol del 2013.
3. Informe del Degà sobre la gestió de la Junta de Govern del 2013. Memòria d’Activitats.
4. Presentació i aprovació, si procedeix, dels comptes corresponents a l’exercici del 2013
5. Aprovació, si procedeix, dels pressupostos de l’exercici 2014
6. Designació expressa, si procedeix, d’un Delegat per a l’Assemblea General del CITOP
7. Nomenament d'interventors per aprovar l’acta de l’Assemblea Ordinària
8. Torn obert de paraula

Si per qualsevol raó no pots assistir-hi, però desitges estar representat a l’Assemblea Extraordinària i a
l’Assemblea Ordinària, pots delegar el teu vot a un company que si hi assisteixi, omplint l'imprès de delegació
de vot i adjuntant una fotocòpia del DNI.
DELEGACIÓ DE VOT
En/Na.......………………………...............................................,col·legiat/da núm....………., delega el seu vot al
col·legiat/da

núm....…….,

En/Na...........................................……………….,

perquè

el

representi

a

l’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA I A L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL CETOP DE CATALUNYA del dia 29
de març de 2014

SIGNATURA

