
        
  

 
 
 
 
Convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya 

 
Per acord de la Junta de Govern, en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2022, es 
convoca Assemblea General Extraordinària, que -de conformitat amb la Disposició Addicional Sisena 
de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis professionals- tindrà lloc de forma telemàtica (no 
presencial), el dia 29 de setembre de 2022, a les 16.30h en primera convocatòria i a les 17h en segona 
convocatòria, per a tractar els següents punts de l’Ordre del Dia: 

 
ORDRE DEL DIA 
 

1.- Presentació del Projecte de nova seu col·legial del TSCAT a Barcelona al carrer Llança 37-39 

planta baixa i planta -1 de Barcelona. Informe de la Degana. 

2.- Aprovar, si s’escau, la proposta d’adquisició de l’immoble local comercial del carrer Llança 

37-39 planta baixa i planta -1 de la ciutat de Barcelona, compost per 8 finques registrals. 

3.- Aprovar, si s’escau, la agregació registral de les finques que conformen el local del carrer 

Llança 37-39 planta baixa i planta -1 i facultar a la Junta de Govern per a executar aquest acord 

quan ho entengui necessari. 

4.- Aprovar, si s’escau, la constitució d’un préstec en les condicions i per l’import que la Junta de 

Govern estimi necessari, amb la finalitat de sufragar les obres de rehabilitació i reforma de 

l’immoble del carrer Llança 37-39 baixos i planta -1, amb la prestació –segons estimi convenient 

la Junta de Govern- de garanties mobiliàries o immobiliàries, tot facultant-la per a executar 

aquest acord quan ho entengui necessari. 

5.- Autoritzar i facultar, si s’escau, a la Junta de Govern per a l’encàrrec i aprovació dels projectes 

d’arquitectura i enginyeria necessaris per a la transformació del local com a nova seu del Col·legi 

a Barcelona, per a la contractació d’empreses constructores per a la execució de les obres i per 

a sol·licitar les llicències i autoritzacions administratives necessàries. 

6.- Aprovar, sis s’escau, la proposta de pressupost extraordinari per a la adquisició i reforma de 

la seu del TSCAT a Barcelona al carrer Llança 37-39 planta baixa i planta -1. 

7.- Autoritzar, si s’escau, a la Junta de Govern del Col·legi tan àmpliament sigui admissible per a 

que, a través de la seva degana atorgui aquells documents públics i privats que calgui per a fer 

efectius els anteriors acords.  

8.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió. 

 
L’Assemblea General Extraordinària es celebrarà mitjançant una plataforma especialitzada en la 

celebració d’Assemblees en entorns no presencials, contractada a aquests efectes pel Col·legi i que 

proporciona les mesures tècniques de seguretat i de validació de la identitat de les participants, tot 

garantint l’exercici dels seus drets de veu i vot i la protecció de les dades personals.  

 



Per a la participació a l’Assemblea caldrà que efectueu el REGISTRE PREVI clicant a: 

https://portales.councilbox.com/tscat/. Tindreu temps, tant per registrar-vos com per delegar el vot 

en una col·legiada que assisteixi a l’Assemblea, fins les 14:00h del dia 29 de setembre de 2022. 

Les condicions i instruccions per accedir i participar a l’Assemblea, amb indicació dels requeriments 

tècnics per a la connexió i altra informació útil, les trobareu quan accediu al Portal, on també trobareu 

un test de compatibilitat del vostre equip informàtic per a que pugeu verificar els requisits que us fan 

falta amb suficient antelació. 

 
Molt cordialment, 

 

 

 

 

Conchita Peña Gallardo 

Degana 

 

Barcelona, 16 de setembre de 2022 

https://portales.councilbox.com/tscat/

