Comunicació núm. 74/2020 – 3 de desembre de 2020

Nou punt a l’ordre del dia de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària
del Col·legi del proper 17 de desembre 2020, 9.45h
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 13 dels Estatuts s’ha presentat perpart
d’un grup de lletrats i lletrades UNA PROPOSICIÓ per incloure a l’ordre del dia de
l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Col·legi que s’ha de celebrar el
proper 17 de desembre de 2020 a les 9.45h en primera i única convocatòria, a la Sala
d’actes del Col·legi d’Advocats, C/Gabriel Querol, 23 baixos, d’aquesta ciutat, l’ordre
del dia queda fixat en els següents termes:

ORDRE DEL DIA
PRIMER.SEGON.TERCER.-

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost elaborat per la Junta de
Govern per a l’exercici 2021
Votació i aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del
Col·legi d’Advocats de Terrassa, afegint l’article 59 bis i l’article 59 ter
amb el següent redactat (cliqueu sobre l’enllaç).

QUART.Proposició de creació d’un torn especial de Segona Oportunitat,
(podeu consultar-ne el text complet clicant sobre aquest enllaç) presentada pels
lletrats i lletrades següents: Antonio José Anguita (col. 1732), Juan Manuel De Miguel
(2187), María García F.(2255), Núria Garcia Sàmper (2075), Marta Jiménez C.(2454),
Francisco Lao Morales (837), Mònica Montes (2405), Jordi Musumeci (1792), Glòria
Ortega P. (2402) Araceli Ortega R. (2002), David Pérez S.(2174), Vanessa Sánchez L.
(2442), Miguel Ángel Salazar (2585), Verónica Serrano (2269), Abel Souto (2011), Joan
Tamayo (2293), Gabriela Urbon (2297).
CINQUÈ.SISÈ.-

Precs i preguntes
Presa de possessió dels candidats als càrrecs de la Junta de Govern
proclamats electes.

El Secretari, Pere Molina Bosch

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.
RECORDEU que l’Assemblea serà PRESENCIAL i tindrà lloc a la sala d’actes del col·legi amb l’adopció de les mesures necessàries per la situació
de la COVID-19 (distàncies, mascaretes, gels). Atès l’anterior i per poder assegurar que es respecten les distàncies entre els assistents a
l’assemblea, us demanem que ens confirmeu si hi assistireu per poder habilitar, si és necessari, un espai addicional.
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