
 
 
 
 
 

 
 
Benvolgut/

 

Per acord de la Junta de Govern

Ordinària del Col

tindrà lloc el di

primera convocatòria o a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la 

seu del Col

Barcelona, amb 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’

2. Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la 

gestió feta durant el darrer exercici

3. Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i 

ingressos de l’any 201

4. Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i 

despeses per a l’exercici 201

5. Pla estratègic: actuacions 

6. Torn obert de paraules 

 

Les persones col

per a presentar per escrit les proposicions que estimin permitents i que 

s’afegiran a l’ordre del dia.

  

Atentament, 

Francesc Núñez Mosteo

Secretari  

Barcelona, 28 de febrer de 201

t/da col·legiat/da, 

Per acord de la Junta de Govern, se’t convoca a l’Assemblea General 

Ordinària del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, que 

tindrà lloc el dimecres 19 de març de 2014, a les 18.30 hores en 

primera convocatòria o a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la 

seu del Col·legi, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a de 

Barcelona, amb el següent ordre del dia: 

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterio

Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la 

gestió feta durant el darrer exercici 

Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i 

ingressos de l’any 2013 

Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i 

speses per a l’exercici 2014 

Pla estratègic: actuacions 2013 i 2014 

Torn obert de paraules  

Les persones col·legiades disposen fins el dilluns 10 de 

per a presentar per escrit les proposicions que estimin permitents i que 

s’afegiran a l’ordre del dia. 

 

 

Francesc Núñez Mosteo 

de febrer de 2014 

se’t convoca a l’Assemblea General 

legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, que 

18.30 hores en 

primera convocatòria o a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la 

157, entresòl 1a de 

Assemblea anterior 

Presentació per part de la degana i aprovació de l’informe sobre la 

Lectura, debat i aprovació del compte general de despeses i 

Lectura, debat i aprovació del pressupost anual d’ingressos i 

de març de 2014 

per a presentar per escrit les proposicions que estimin permitents i que 


