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Núm. de sortida: 102196 
Data:  28/10/2019 

 

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 30.1, 32.2, 32.3, 32.4 i 38.1, lletra k, dels Estatuts del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, la Junta de Govern en sessió de 16 d’octubre 
de 2019, ha acordat la convocatòria de la Junta General Extraordinària, que se celebrarà en data 19 de 
desembre de 2019, a les 20:30 hores, a la Sala d’Actes de la seu col·legial (C/ Consell de Cent, 365, de 
Barcelona) amb el següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
Primer.- Deliberació i aprovació, si escau, del projecte de modificació estatutària parcial, presentat per la Junta 
de Govern, dels articles 1; 2 (apartat 1); 5; 11; 18; 39 i 57 (apartat 4). 
 
Segon.- Autoritzar a la Junta de Govern per tal que, sense variar l’esperit dels articles aprovats a la Junta 
General, efectuï les modificacions que siguin necessàries per a la seva inscripció al Registre de Col·legis 
Professionals, depenent de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 

*  *  *  *  *  * 
 
 

DRET D’INFORMACIÓ 
 
La documentació relativa a la Junta General Extraordinària estarà a disposició de les persones col·legiades a la 
Secretaria del Col·legi i també a la seva pàgina web (www.enginyersbcn.cat), de conformitat amb l’article 32.5  
dels Estatuts col·legials. 
 
Igualment, s’informa a les persones col·legiades que la Junta General Extraordinària podrà ser seguida a través 
d’internet, mitjançant la tecnologia de retransmissió multimèdia de videostreaming. 
 
 

*  *  *  *  *  * 
 

PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

 
Les persones col·legiades podran formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin 
convenients respecte el projecte de modificació estatutària, dintre el període d’informació pública col·legial des 
del 4 de novembre fins el 5 de desembre de 2019, ambdós inclosos, presentant-les al registre general del 
Col·legi.  

http://www.enginyersbcn.cat/
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VOTACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
La Junta de Govern ha acordat que les persones col·legiades podran votar en aquesta Junta General 
Extraordinària, a més de presencialment, per via telemàtica, d'acord amb l’article 32.3 dels vigents Estatuts 
col·legials, de conformitat amb les regles de vot següent: 
 

1. Les persones col·legiades amb dret a vot podran exercir el vot en relació amb els punts de l’Ordre del 
dia de la Junta General Extraordinària, a través del vot electrònic. 
 

2. La votació electrònica en la Junta General Extraordinària es podrà realitzar en el termini comprès entre 
les 09:00 hores del 18 de desembre de 2019 (el dia anterior a la celebració de la Junta General 
Extraordinària, el 19 de desembre de 2019), i el moment en què el Secretari de la Junta de Govern 
determini, que serà entre la finalització de les deliberacions i intervencions de les persones col·legiades 
respecte a la votació del punt de l’ordre del dia corresponent i la votació presencial de les persones 
col·legiades assistents a la Junta General Extraordinària. 
 

3. La persona col·legiada rebrà un codi de vot segur a l’adreça electrònica i/o SMS que aquella té 
l’obligació de designar i tenir actualitzada, d’acord amb l’article 16.7 dels Estatuts col·legials. És 
responsabilitat exclusiva de la persona col·legiada la custòdia del seu codi de vot segur. 
 

4. El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona es reserva el dret de 
suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de vot electrònic quan així ho exigeixin raons 
tècniques o de seguretat. 
 

Ben cordialment, 
 
 
 
 
 
 
Jordi Artiga i Pascual 
El secretari 
 
 
Barcelona, 28 d’octubre de dos mil dinou. 
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