Convocatòria d’Assemblea General Ordinària

Per acord de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
(COIB) del dia 5 de març de 2020, i en compliment del que disposen els articles 14.A)
i 15 dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, es convoca
a tots els col·legiats i col·legiades a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el
proper dia 30 de març de 2020, a les 16,30 hores en primera convocatòria i a les 17,00
hores en segona, a la sala d’actes del COIB (c/ Pujades 350, 3a. Planta. 08019
Barcelona), de conformitat amb el següent ordre del dia:

1. Presentació de la nova Junta de Govern.
2. Exposició i aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats realitzades
durant l’any 2019.
3. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici
de l’any 2019.
4. Informe de gestió.
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici de l’any 2020.
6. Precs i Preguntes.
Cordialment,
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Eva Gausachs Cucala
Secretària
Barcelona, 6 de març de 2020
NOTES: La memòria d’activitats, el balanç i compte de resultats de l’any 2019, i la proposta de pressupost
per a l’any 2020, estaran a la vostra disposició a la seu del Col·legi (c/ Pujades, 350. 08019 Barcelona), a
partir del dia 23 de març, o bé la podeu demanar per correu electrònic a l’adreça: assemblea@coib.cat.
La celebració d’aquest acte es pot veure sotmès a la resolució del Departament de Salut en relació a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris.

Pujades, 350, 08019 Barcelona
Tel. 93 212 81 08 . Fax 93 212 47 74 . info@coib.cat . www.coib.cat

