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INSTRUCCIONS SOBRE LA CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TELEMÀTICA I PRESENCIAL 
DEL COVB DEL DIA 30 DE JUNY DE 2021 

 

Atesos, d’una banda, la situació causada per la pandèmia originada pel COVID-19 i les restriccions sanitàries 
exigibles o socialment prevalents en cada moment , i d’altra banda, el dret de les persones col·legiades a 
examinar i obtenir documentació en el domicili social que podria veure’s limitat per raons alienes al Col·legi,  
es comunica  a aquestes que tota la informació i documentació relativa a les Assemblees Generals ordinària 
i extraordinària convocades es posa a disposició en la pàgina Web del COVB i que podeu demanar-la també 
a la seu social. 

Assistència telemàtica 

En atenció a les extraordinàries circumstàncies actuals, les restriccions imposades i recomanacions dictades 
per les autoritats en relació a la mobilitat de les persones i la celebració de reunions de més de cert número 
de persones com a conseqüència de la pandèmia generada pel virus COVID-19, la Junta de Govern ha acordat 
que, de conformitat amb La Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer 
front al COVID-19 en el àmbit de l’Administració de Justícia, que modifica mitjançant la Disposició Final 
Primera la Llei 2/1974, de 13 de febrer sobre Col·legis Professionals, l’Assemblea General se celebrarà 
preferentment a distància (sense assistència física de les persones col·legiades), segons les regles 
d’organització i assistència que es descriuen a continuació. 

Assistència presencial 

En atenció a les limitacions i recomanacions rebudes del PROCICAT en relació a les mesures sanitàries 
establertes a la Resolució SLT/1778/2021, de 4 juny, prorrogada mitjançant Resolució SLT/1840, de 12 de 
juny, que permet celebrar Assemblees complint determinades mesures sanitàries, de distància interpersonal, 
de neteja, desinfecció i de ventilació dels edificis vigents i les que ho estiguin quan se celebri l’Assemblea 
General, es desaconsella l’assistència presencial de les persones col·legiades que, en tot cas, es supeditarà al 
compliment de les mesures o recomanacions de seguretat i distanciament existents, limitant estrictament 
l’accés al lloc de celebració per donar-ne estricte compliment. 

El nombre màxim de persones col·legiades que poden assistir presencialment, a l’espera de rebre les 
instruccions definitives del PROCICAT, es fixa en 16 assistents.  

Podeu consultar el PLA DE CONTINGÈNCIA I PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER L’APLICACIÓ DE MESURES 
PREVENTIVES PER FER FRONT A LA COVID-19, dissenyat seguint les mesures establertes a les darreres 
resolucions aprovades pel Departament de Salut que ha esta comunicat a la Generalitat i a l’Ajuntament de 
Barcelona. Convocatòria Assemblea General Ordinària pel 30 de juny | COVB | Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Barcelona  

 

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona 

           17/06/2021    

  
 

SORTIDA Núm. 6019   

 



 

 

 - 2 - 

 

 

Registre previ per l’assistència 

 Aquelles persones col·legiades que vulguin assistir telemàticament a l'Assemblea General Ordinària que 
tindrà lloc el dia 30 de juny de 2021 podran registrar-se des de les 19:00 hores del dia 7 de juny de 2021 fins 
a les 18:00 hores del dia 29 de juny de 2021, entrant a l'enllaç www.councilbox.com/covb , identificant-se 
amb el seu nom i cognoms, número de DNI/NIE, número de col·legiada/col·legiat, adreça de correu 
electrònic, número de telèfon mòbil i remetent fotocòpia del seu document d'identitat. 

Atès que en aquest moment s’ha excedit el nombre màxim de persones que poden assistir presencialment, 
s’ha desactivat el registre presencial. Si queda buida alguna plaça ho comunicarem immediatament. 

Connexió i emissió del vot 

Les persones col·legiades degudament registrades per assistir, presencial i telemàticament, d'acord amb el 
procediment descrit a l’apartat anterior, un cop acreditada la documentació remesa, rebran a l'adreça de 
correu electrònic indicada a tal efecte en el moment de registre, un enllaç per connectar-se a l’Assemblea 
General ordinària i extraordinària del COVB una hora abans de l'inici d’aquesta. Si l’Assemblea General 
ordinària no pogués celebrar-se en primera convocatòria per no reunir-se el quòrum suficient, podrà 
connectar-se, de la mateixa manera i dins de la mateixa franja horària, per a la seva celebració en segona 
convocatòria.  

Les persones col·legiades que assisteixin presencialment no tindran habilitat el vídeo de la reunió sinó tan 
sols les votacions que es faran a través dels seus dispositius electrònics. 

Un cop realitzada la connexió, la persona col·legiada, a distància o presencial, podrà votar les propostes 
d'acords fins a la finalització de cadascuna de les respectives votacions. No obstant l'anterior, s'admetran les 
connexions que es duguin a terme amb posterioritat a la franja horària indicada, sense perjudici que 
l'assistència d'aquestes persones col·legiades no serà computada a l'efecte dels acords que hagin estat 
objecte de deliberació amb anterioritat a aquesta connexió. No es consideraran com a assistents a les 
persones col·legiades que realitzin un registre previ i que no es connectin posteriorment a la reunió. 

El vot de les propostes sobre punts compresos en l'ordre del Dia de la sessió es pot emetre a partir del 
moment en què el Vicepresident del COVB realitzi una indicació en aquest sentit i fins al moment en què es 
finalitzi la votació del corresponent punt de l' ordre del dia. 

Intervencions i sol·licituds d'informació 

Les persones col·legiades podran sol·licitar la seva intervenció, així com preguntar a la Junta de Govern les 
qüestions relacionades amb els punts a tractar. El Secretari de la Junta de Govern donarà lectura a les 
intervencions i sol·licituds de les persones col·legiades en el torn reservat a les mateixes. Les intervencions 
només constaran en l'Acta de la reunió quan així s'hagi sol·licitat expressament. Les sol·licituds d'informació 
o aclariment formulades pels assistents remots durant la celebració de l’Assemblea General ordinària i 
extraordinària seran contestades per escrit en el termini de set dies, sense perjudici de la possibilitat de fer-
ho durant el transcurs de la reunió. 
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Qüestions tècniques de connexió 

Han de connectar-se des d'un PC (Windows, Mac, Linux) amb el navegador Google Chrome o Edge Chromium 
actualitzat, sent imprescindible que concedeixin els permisos d'àudio i vídeo a l'accedir-hi. O bé, des d'un 
Ipad o Iphone (iOS 14+) des de Safari IOS. 

Si seguirà la reunió a través d'una xarxa corporativa, és possible que aquesta es trobi restringida amb algun 
tallafocs o component de xarxa que pugui bloquejar l'accés a la reunió, per la qual cosa ha de comprovar i 
garantir que: 

- Està permès l'accés al domini * .councilbox.com. 

- No hi ha un límit màxim de peticions a un domini determinat, en aquest cas * .councilbox.com. Councilbox 
a l'ésser una aplicació web amb sincronització en temps real realitza gran nombre de peticions per minut per 
a actualització de dades: votacions, peticions de paraula, comentaris de participants ... 

- No hi ha restriccions de bloqueig de trànsit d'àudio i vídeo. Si s'observen problemes es poden verificar els 
rebutjos de connexió en el propi tallafocs corporatiu i revisar els accessos als següents ports: 

    - ** Rang UDP: 19.302-19.309 per senyalització. ** 

    - ** Port TCP: 80, 53, 443. ** 

    - ** Rang UDP i TCP: 3478, 45.000-65.000. ** 

Qualsevol altre dubte consulteu els requisits de connexió: https://www.notion.so/Asistente-remoto-Gu-a-t-
cnica-a014f5a13e3641088b49e28593136584https://www.notion.so/Asistente-remoto-Gu-a-t-cnica-
a014f5a13e3641088b49e28593136584 

Així mateix, si teniu algun problema tècnic podeu contactar al correu support@councilbox.com de l’empresa 
Councilbox. 

A Barcelona, el dia 17 de juny de 2021. 

Vist-i-Plau 

   

Vicepresident                                                        Secretari 

Ricard Parés Casanova                                       Íñigo Lyon i Magriñá 

 


