
 

 
 
 

Barcelona, 9 de novembre 2018 
 
 
 
D’acord amb el que disposen els articles 31 i 32 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya 
publicats al DOGC número 5460 de 8 de setembre de 2009 en relació amb l’apartat b) de l’article 29 
dels Estatuts, la Sra. Mireia Sala i Torrent, Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya, en 
compliment de l’acord adoptat en la reunió de la Junta de Govern del dia 26 d’octubre del 2018, 
convoca a tots els col·legiats a participar a l’Assemblea general extraordinària que tindrà lloc a la seu 
del CLC al Passatge Pagès, núm. 13, de Barcelona, el proper dia 13 de desembre de 2018.  
 
Assemblea Extraordinària 
 
Dia: dijous 13 de desembre de 2018 
 
Hora:  1a convocatòria – 19.30 h 

2a convocatòria – 20.00 h 
 

Lloc:  Seu del CLC 
 Ptge. Pagès, 13, Barcelona 
 
Ordre del dia:* 

 

1. Aprovar, si s’escau, el Codi ètic del Col·legi de Logopedes de Catalunya**.  
2. Torn obert de paraula. 

 
Atentament, 
 
 
 
Mireia Sala i Torrent 
Degana 
 
 
* D’acord amb el que disposa l’article 32 dels Estatuts, aquest ordre del dia és provisional, atès que els 
col·legiats poden formular-hi proposicions fins els quinze dies abans de la celebració de l’Assemblea. Si no es 
formulen proposicions dins d’aquest termini, aquest ordre del dia esdevindrà definitiu. 
**El document Codi ètic del Col·legi de Logopedes de Catalunya estarà a la vostra disposició a la seu del CLC i a 
la pàgina web del CLC www.clc.cat una vegada hagi finalitzat el termini per presentar esmenes i la Junta de 
Govern hagi aprovat el text que eleva a l’Assemblea per a la seva aprovació, després de valorar les esmenes 
presentades. Es recorda que es podran presentar esmenes fins el dimarts dia 27 de novembre de 2018, inclòs. 
 

 
Important: Cal recordar que s’ha de portar el carnet de col·legiat, és necessari per entrar a 
l’Assemblea. 
Comptem amb la vostra imprescindible participació!  
 

Ptge. Pagès, 13 • 08013 Barcelona 
Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat 


