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CONVOCATÒRIA 
 

De conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents dels Estatuts del Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Barcelona (en endavant, el “COVB”), la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 
28 d’octubre de 2020, acordà la convocatòria de l’Assemblea General de Col·legiats 
Extraordinària per al dia 24 de novembre de 2020, a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a 
les 20:00 hores en segona convocatòria, a l’Auditori AXA, situat a l’Avinguda Diagonal número 547 
de Barcelona, amb el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Primer.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General Extraordinària anterior de 
data 30 de desembre de 2019. 
 
Segon.-  Informe sobre l’Acord de la Junta de Govern celebrada el dia 25 de març de 2020 de 
suspensió del cobrament de les despeses col·legials incloses en el rebut de la quota del Segon 
Trimestre de 2020 amb motiu de la declaració d’estat d’alarma per la gestió de la crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i les greus conseqüències econòmiques al sector veterinari. Proposta de 
la Junta de Govern de ratificació. Acords a prendre. 
 
Tercer.- Torn obert de paraules. 
 
 
Es convoca a totes les persones Col·legiades. 
 

 
Barcelona, 2 de novembre de 2020. 
 
Vist-i-Plau       

     
Vicepresident                                                         Secretari 
Ricard Parés Casanova                                        Íñigo Lyon i Magriñá 
 
            
Nota: La documentació relativa a l’Assemblea General de Col·legiats Extraordinària està a la vostra disposició a la 
Secretaria del Col·legi i a la Web www.covb.cat. A més la podeu demanar al telèfon 93-211.24.66 o al correu electrònic 
covb@covb.cat . Aquesta convocatòria es publica al tauler d’anuncis i a la pàgina Web del COVB i s’envia a les 
persones col·legiades per correu postal i electrònic. 
 
Per a la celebració de la reunió s’adoptaran les mesures de prevenció de propagació del COVID-19 que correspongui 
en aquell moment i de les que, en el seu cas, s’informarà a través de la pàgina web del COVB www.covb.cat  
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