Benvolguts/des,
D’acord amb el que disposen els articles 30 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 els apartats c), d) i k) de l’article 29 dels Estatuts, i de
conformitat amb l’acord pres en la reunió de la Junta de Govern del dia 3 de febrer
de 2022, la Sra. Mireia Sala i Torrent, Degana del CLC, convoca tots els
col·legiats a participar a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc de forma
telemàtica a través de la plataforma Zoom el proper 24 de març de 2022, a
l’empara del que preveu la Disposició Addicional Sisena de la Llei estatal 2/1974,
de 13 de febrer, de col·legis professionals sobre sessions telemàtiques,
addicionada mitjançant la Disposició Final Primera de la Llei estatal 3/2020, de 18
de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19
en l’àmbit de l’Administració de Justícia, amb el següent ordre del dia:
Assemblea General Ordinària
Dia:
Hora:
Lloc:

24 de març de 2022
1a convocatòria – 19:00 h
2a convocatòria – 19:30 h
Seu del CLC

Sessió no presencial, a través de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86849477775?pwd=dHRlRnVWYXVsZU1SdTdkTThaN
VUyZz09
ID de reunió: 868 4947 7775
Codi d’accés: 083268
Ordre del dia:*
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària
anterior del 24/03/2021.
2. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats 2021.
3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
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4.
5.
6.
7.

Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2021.
Aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici 2022.
Elecció dels membres de la Comissió Econòmica.
Torn obert de paraules.

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.
Important: Per tal de certificar la identitat dels assistents, cal que el nom d’usuari de Zoom
de cada assistent contingui el seu nom complet i el seu número de col·legiat/da. La càmera
de tots els assistents haurà d’estar activada.
Comptem amb la vostra imprescindible participació!
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