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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COL·LEGI 
D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I FORESTALS DE CATALUNYA DEL DIA 22 DE 
JUNY DE 2022, PER L'APROVACIÓ LES NORMES DEONTOLÒGIQUES D’ACTUACIÓ 

PROFESSIONAL. 

 
 
DIA:  22 de juny de 2022 
 
HORA:  17:00 en primera convocatòria / 17:15 en segona convocatòria  

 
FORMAT: Online  
 
 
Benvolgut / Benvolguda, 
 

Tal com es disposa a l’article 10.3 “Convocatòries” dels actuals Estatuts col·legials, i l’article 

10.6.5, segons el qual una de les competències de l'Assemblea General Extraordinària del 
Col·legi és l’aprovació, si s’escau, de les Normes Deontològiques aplicables a l'exercici de la 
professió, i, d'acord amb l’article 43, estant la proposta de Normes Deontològiques en període 
d'exposició publica d'un mes, em plau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària del 
Col·legi, amb el següent  
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany d’acta de l’Assemblea General 

Extraordinària del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, que va 
tenir lloc a la seu del Col·legi a Lleida, el dia 6 de juny de 2019. 
 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany d’acta de l’Assemblea General 

Extraordinària del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, que va 
tenir lloc a la seu del Col·legi a Barcelona, el dia 12 de novembre de 2019. 

 

3. Aprovació, si s’escau, de les Normes Deontològiques d’Actuació Professional del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. 

 
4. Torn obert de paraula. 

 
 

Vist i plau 
 
 
 
 

 
 
 

Gisela Andrés i Pujol       Montserrat Bas i Obradors 
Secretària       Degana 
  

 

Barcelona, 08 de juny de 2022 

 
Registre de sortida: 14 

Data: 08/6/2022 
 

 

Nota: 

Disposeu de la documentació en la web del Col·legi i en la seu de la vostra Demarcació.  
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DELEGACIÓ DE VOT DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA PER L'APROVACIÓ DE 

NORMES DEONTOLÒGIQUES D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL 
22 DE JUNY DE 2022 

    
D’acord amb el que disposa l’article 10.4 dels actuals Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya: “... En cas de malaltia o absència, els col·legiats podran 
delegar llurs vots en altres col·legiats amb dret a vot. Cap membre de l'Assemblea General no 

podrà ostentar conjuntament més de cinc vots delegats”, delego el meu vot per a la pròxima 
Assemblea General Extraordinària del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya que se celebrarà el dia 22 de juny de 2022. 
 
Donat que l'Assemblea es durà a terme en el format de videoconferència, podreu enviar tota 
la documentació signada i complimentada per correu postal al Col·legi, o bé, podreu enviar 

tota la documentació complimentada i signada electrònicament al correu electrònic 

collegi@agrifor.org 
 
 

Nom i cognoms: ____________________________ Núm. col·legiat/da:_________ 

 

No assistiré a l’assemblea, per tant, 

Delego el meu vot al Sr./Sra. ____________________________ Núm. col·legiat/da: 

_________ 

 
Signatura i fotocòpia del DNI 
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