CIRCULAR NÚM. 10/18
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
23 de març 2018, 9.45h
De conformitat amb el que disposen els vigents Estatuts col·legials i altres disposicions legals
aplicables, la Junta de Govern ha acordat convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA pel dia 23 de MARÇ de 2018, a les 9,45 hores a la Sala d'actes del Col·legi
d'Advocats, C/ Gabriel Querol, 23 baixos d'aquesta ciutat, en base al següent:
ORDRE DEL DIA
PRIMER.-

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l’Assemblea anterior.

SEGON.-

Ressenya de l’Il·lm. Sr. Degà dels esdeveniments més importants relacionats amb
la vida del Col·legi en el transcurs de l’any 2017.

TERCER.-

Lectura, discussió i aprovació del compte general d'ingressos i despeses de
l'exercici 2017.

QUART.-

Votació i aprovació, si s’escau, de la modificació de l’actual denominació Col·legi
d’Advocats de Terrassa per Col·legi de l’Advocacia de Terrassa, modificant en
conseqüència els articles on aparegui l’antiga denominació, substituint-la per la
nova: Preàmbul, 1.1, 1.3, 5.2, 10, 11, 41, 42, 43, 45, 49, 66 i 79.

CINQUÈ.-

Votació i aprovació, si s’escau, de la modificació de l’article 5.1 afegint “Defensar
l’Estat social i democràtic de dret, i treballar per a la promoció i defensa dels drets
humans i de les llibertats públiques”.

SISÈ.-

Torn obert de paraules

NOTA: Fins a 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària, es podran
presentar propostes o esmenes referides als assumptes de l'Ordre del dia, que seran sotmeses
a deliberació i acord. Les propostes o esmenes s'hauran de presentar per escrit.
Fins a 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària, els col·legiats
podran presentar les proposicions que desitgin incloure a l’ordre del dia per sotmetre a la
deliberació i acord de l’Assemblea General i que seran tractades en l’ordre del dia dins de la
Secció denominada proposicions. Aquestes proposicions hauran de ser subscrites com a mínim
per 10 col·legiats. En fer-se lectura d’aquestes proposicions, l’Assemblea General acordarà si cal
o no obrir discussió sobre les mateixes.
Mitjançant la present es convoca a tots els col·legiats.
El Secretari, Pere Molina Bosch
Terrassa, 21 de febrer de 2018

