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Estimados compañeiros e compañeiras, teño a honra de convocarvos á reunión da Xunta de
Goberno a celebrar no modo, data e hora abaixo indicadas, e coa seguinte orde do día:

Punto 1º.- Aprobación, si procede, da acta da Asemblea anterior de 21/12/20.
Punto 2º.- Contas colexiais do exercicio 2020. Aprobación, si procede.
Punto 3º.- Memoria de actuacións de 2020. Sanción, si procede.
Punto 4º.- Eventuais acordos relativos ao proceso electoral suspendido pola COVID19.
Punto 5º.- Informe do Sr. Presidente.
Punto 6º.- Rogos e preguntas.

MODO DE CELEBRACIÓN: Telemática por VIDEOCONFERENCIA, mediante
invitación por Cisco Webex.
FECHA: Luns, 28 de xuño de 2021.
HORA: 19:00 h, en 1ª Convocatoria e 19:30 h, en segunda.

A Coruña, de 7 de xuño de 2020.
O PRESIDENTE.
Asinado por 32448841G RAFAEL
JOSE MUIÑOS (R: Q1571003A),
Presidente do COITAAC, o día
08/06/2021, cun certificado emitido
por AC Representación

Asdo.- Rafael J. Muiños Moreno.

NOTA: A documentación a aprobar compartirase na reunión, porase ao voso dispor na área privada da
nosa web e excepcionalmente remitirase por correo-e a quen a solicite, a partir do luns 14 de xuño.
Xunto con ela, estará ao voso dispor na nosa web e se remitirá, pola “lista de avisos” un protocolo, e
instrucións, sobre o desenvolvemento da reunión telemática.
NOTA IMPORTANTE ao dorso con INDICACIÓNS DO PROCEDEMENTO PARA
CELEBRAR A ASEMBLEA.
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Como xa previamos ante a celebración da anterior Asemblea, no mes de decembro, e aínda
que a situación é sensiblemente mellor, seguimos nunhas condicións sanitarias que impiden
o desenvolvemento normal de parte da nosa actividade..., aquela que implica
desprazamentos e reunións de persoas en grupos, e a previsión dos actos a celebrar, o seu
como e o seu cando... Menos mal que as novas tecnoloxías xa nos permiten facer moitas
cousas de xeito telemático.
Así pois, consonte ao acordado nas derradeiras Asembleas, vémonos na necesidade de
celebrar novamente unha Asemblea por medios telemáticos, na confianza de que poda ser
a derradeira que celebremos deste xeito, polo menos por necesidade; e que, neste ano, a
non tardar moito, podamos celebrar o proceso electoral que “nos debemos”, pero que
acordamos non celebrar por seguridade, saúde, e porque un proceso electoral, sen votación
presencial en urna semella pouco rigoroso.
Espero que coas experiencias de setembro e decembro, esta Asemblea nos saia un
pouquiño mellor que aquelas.
Así pois, a Asemblea vaise celebrar por “videoconferencia” na data e horario indicados á
volta.
Vaise facer a través da “plataforma” “Cisco Webex”, que é a que usamos no Consejo
General, e na Xunta de Goberno. E funciona por INVITACIÓN.
Atendendo ao noso historial de participación Asemblearia, temos contratado un “aforo” de
100 persoas, pero a diferencia da celebración presencial non ides poder “asistir” só porque
ese día vos levantastes con ganas de xuntanza... e por desgracia, creo que o aforo debería
ser suficiente, pero chegado o caso se podería ampliar.
ASÍ POIS, OS QUE DESEXEDES ASISTIR, TEREDES QUE RECIBIR CON
ANTERIORIDADE Á CELEBRACIÓN DA REUNIÓN UNHA INVITACIÓN, QUE VOS
CHEGARÁ POR CORREO-E DENDE UNHA CONTA DE CORREO-E DE CISCO WEBEX.
Para recibir a invitación, deberedes comunicar ao Colexio, polo medio que estimedes
(teléfono, correo-e, ...), ata o xoves 24 de xuño, o enderezo de correo-e onde queredes
recibir a invitación que, IMPORTANTE, deberá estar asociado ao dispositivo
(sobremesa, portátil, tablet ou smartphone) dende o que queirades seguir a reunión.
No correo-e que recibiredes como invitación, con anterioridade á data de celebración,
inclúese unha “ligazón” facilmente visible “UNIRSE A LA REUNIÓN”, na que premer
chegada a hora, e un contrasinal, que en condicións normais non debera precisarse.
En calquera caso, teredes ao voso dispor, tamén, unhas instrucións complementarias mais
detalladas.
Saúde, sorte e traballo...
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