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Convocatòria d’Assemblea General

Per acord de la Junta de Govern, de 18 d’octubre de 2021, et convoco a la propera Assemblea
General de col·legiats:
Classe:
Ordinària
Data:
16 de desembre de 2021
Lloc:
Sala d’actes seu col·legial
Hora:
17,30 hores en primera convocatòria
18,00 hores en segona convocatòria
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior de l'Assemblea General de caràcter ordinari
celebrada el 25 de març de 2021.
2. Proposta de pressupostos d’explotació i d’inversions de l’exercici 2022 del COAATT. Aprovació i
presa d’acords, si s’escau.
3. Informe de Presidència i vocalies del COAATT.
4. Torn obert de paraules.
Amb la finalitat de poder implementar les mesures necessàries per evitar la propagació de la COVID-19:
 El protocol aprovat per la Junta de Govern és de l’ús de la mascareta, degudament col·locada
durant tota la reunió, utilització de gels hidroalcohòlics posats a disposició dels assistents i aplicar les
normes de seguretat que el PROCICAT hagi establert el dia de la celebració de la present
Assemblea General en format presencial.


La informació de l’ordre del dia restarà a disposició dels col·legiats una setmana abans de
l’Assemblea General en horari de dilluns a divendres de 8 a 14h, havent sol·licitat cita prèvia al
correu electrònic secretaria@apatgn.org i acomplint les mesures de seguretat que estiguin
establertes, com són neteja de mans, mascareta i distanciament de seguretat establert.



IMPORTANT - per la celebració de l’Assemblea General:
Els col·legiats que vulguin assistir a l’Assemblea General hauran d’informar prèviament, almenys 24
hores d’antelació a l’email secretaria@apatgn.org o al telèfon 977 21 27 99 ext. 1 per tal de poder
adoptar les mesures de prevenció necessàries, i hauran d’acomplir les mesures de seguretat
establertes.



La Junta de Govern es reserva el dret de canviar el format de celebració de l’Assemblea General en
funció de la situació i normativa establerta per la crisis sanitària del Covid-19, com podria ser el
canvi del lloc o del sistema de la celebració, així com anul·lar o posposar la convocatòria
d’Assemblea, decisió forçada per la situació i normes de seguretat que el PROCICAT hagi establert,
que serà comunicada pels mitjans habituals del COAATT.

El President,
Signat digitalment
Adolf Quetcuti Carceller
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