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CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 
 
 

De conformitat amb el que disposen els articles 29.1, lletra a; 29.4; 32.1; 32.3; 32.4, 32.5 i 38.1,lletra K, 
dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, la Junta de Govern en sessió de 
24 de novembre de 2021, ha acordat la convocatòria de la Junta General Ordinària, que se celebrarà en 
data 21 de desembre de 2021 a les 19:00 hores, a la Sala d’Actes de la seu col·legial ( C/ Consell de 
Cent, 365, de Barcelona) amb el següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Examen del pressupost per a l’any 2022 
2. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes que s’hagin formulat d’acord amb el que estableix 

l’apartat 4 de l’article 29 
3. Aprovació, si s’escau, del pressupost 
4. Sorteig del Grup de Revisió de Comptes 
5. Precs i preguntes 

 

 
INFORMACIÓ D’INTERÈS:  
 
Per assistir presencialment cal confirmació d’assistència per correu electrònic ( ebcn@ebcn.cat) o 
per via telefònica trucant al número 934 96 14 20. 
 
Us recordem que igualment podeu seguir la Junta General per videoestreaming que estarà operatiu 
deu minuts abans del seu inici a través del web ( www.enginyersbcn.cat) 
 

 
 

DRET D’INFORMACIÓ 
 
 
Des de la tramesa de la notificació fins a la celebració de la Junta General Ordinària, els antecedents dels 
assumptes a tractar estaran a disposició dels col·legiats 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, es comunica a les persones col·legiades que la Junta General Ordinària podrà ser seguida a través 
d’internet, mitjançant la tecnologia de retransmissió multimèdia de videostreaming. 

 
 
 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
 

Fins cinc dies hàbils abans de la celebració de la Junta General Ordinària es podran presentar propostes, 
autoritzades almenys amb la signatura de 35 col·legiats, en l’ús dels seus drets col·legials, per ser debatudes i, si 
s’escau, aprovades per la Junta General, d’acord amb l’article 29.4 dels estatuts col·legials. 

 
 
 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA 
 
La Junta de Govern ha acordat que les persones col·legiades podran votar en aquesta Junta General Ordinària, a 
més de presencialment, per via electrònica, 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 Ordinària, a través del vot electrònic. 
 

2. La votació electrònica  per a l’aprovació en Junta General Ordinària es podrà realitzar en el termini 
comprès entre les 09:00 hores del 20 de desembre de 2021 (el dia anterior a la celebració de la Junta 
General Ordinària, el 21 de desembre de 2021) i fins el moment en que 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 del dia 21 de desembre d’enguany. 
 

3. La persona col·legiada rebrà un codi de vot segur a l’adreça electrònica i/o SMS, els quals té l’obligació 
de designar i tenir actualitzats, 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 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. 
 
 

Cordialment, 
 
 
 
 
Sergi Albet i Tarrasó 
El Secretari 
 
Barcelona a 30 de novembre  de 2021 
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