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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1800/2015, de 30 de juliol, de modificació dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de
Catalunya.
Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya del qual resulta que en
data 24 de juliol de 2015 es va presentar la documentació prevista a l’article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, sobre la modificació dels articles 35,
47, 48, 52, 54 i 61, i l’addició de l’article 42.bis en els Estatuts col·legials, aprovada en l’Assemblea General
Extraordinària del Col·legi de 20 de juliol de 2015;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2409/2009, de 21 d’agost (DOGC núm. 5460, de 8.9.2009), la Resolució JUS/2362/2012, de 18
d’octubre (DOGC núm. 6250, de 9.11.2012), i la Resolució JUS/599/2013, de 14 de març (DOGC núm. 6344,
de 27.3.2013);
Vist que la modificació dels articles 35, 47, 48, 52, 54 i 61, i l’addició de l’article 42.bis en els Estatuts
col·legials s’adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l’adequació a la legalitat dels articles 35, 42.bis, 47, 48, 52, 54 i 61 dels Estatuts del Col·legi de
Logopedes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

-2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 30 de juliol de 2015

Per delegació (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)
Jordi Cabré i Trias
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Modificació dels articles 35, 42.bis, 47, 48, 52, 54 i 61 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Article 35
1. La Junta de Govern, òrgan rector del Col·legi de Logopedes, estarà constituïda per: el degà o la degana, el
sotsdegà o la sotsdegana, el secretari o la secretària, el sotssecretari o la sotssecretària, el tresorer o la
tresorera, el comptador o la comptadora, i set vocals.
2. Els membres de la Junta de Govern seran elegits pel procediment que estableixin aquests Estatuts.
3. El càrrec no serà remunerat, si bé les despeses ocasionades pel seu exercici seran sufragades pel Col·legi, en
els termes previstos en el Reglament de Règim Interior.

Article 42.bis
Correspon al sotssecretari o a la sotssecretària:
a) Substituir al secretari o a la secretària en totes les seves funcions en cas d'absència d'aquest.
b) Realitzar totes aquelles funcions particulars que li deleguí el secretari o la secretària.
c) Realitzar una tasca de col·laboració, suport i assessorament constant al secretari o a la secretària.

Article 47
Es podrà constituir una Junta Permanent per exercir les facultats que li delegui la Junta de Govern, i que estarà
integrada pels membres de la Junta de Govern que constin en la delegació amb un número mínim de 3
membres. Els acords presos per la Junta Permanent hauran d'ésser ratificats per la Junta de Govern en la
subsegüent sessió que aquesta celebri.

Article 48
La Junta de Govern podrà contractar aquell personal que estimi oportú per al bon funcionament del Col·legi,
podent-li delegar per escrit aquelles funcions que la Junta de Govern consideri convenient, per tal de dotar al
Col·legi d'una estructura tant en recursos humans com materials el suficientment àgil i eficaç per a poder oferir
a totes les persones col·legiades un servei de qualitat. La Junta de Govern podrà exigir que les persones
contractades pel Col·legi hagin de donar-li comptes de la seva gestió.

Article 52
1. Els membres de la Junta de Govern seran elegits per sufragi entre les persones col·legiades exercents i no
exercents, mitjançant elecció lliure i secreta. La Junta de Govern tindrà un mandat de 4 anys i la renovació es
farà per meitats cada dos anys. La primera meitat de càrrecs que es renoven són per al degà/degana,
tresorer/tresorera, sotssecretari/sotssecretària i quatre vocals. La següent renovació serà per al
sotsdegà/sotsdegana, secretari/secretària, comptador/comptadora i tres vocals.
2. S'admet la reelecció dues vegades per al mateix càrrec.
3. La Junta de Govern no podrà estar ocupada per una majoria de membres que, fora del Col·legi, treballin o
vetllin pels interessos d'una mateixa entitat o organització, pública o privada.

Article 54
1. Són electors i elegibles la totalitat de les persones col·legiades exercents i no exercents que no estiguin
suspesos de drets col·legials per acord ferm adoptat amb anterioritat a la data de la convocatòria.
2. Per ser candidat caldrà tenir un mínim d'un any d'antiguitat en la col·legiació, que no existeixi en el seu
expedient personal cap nota de sanció disciplinària col·legial i que sigui presentat com a tal candidat per un
mínim de 20 persones col·legiades, mitjançant paper oficial del Col·legi. Un mateix col·legiat no podrà signar
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més d'una candidatura per a un mateix càrrec.
3. Per al càrrec de degà/degana, caldrà un mínim de dos anys consecutius de col·legiació anteriors a la data de
convocatòria de les eleccions, així com una experiència professional mínima acreditable de tres anys i una
experiència col·legial mínima de dos anys. S'entendrà per experiència col·legial haver format part de qualsevol
dels òrgans col·legials.

Article 61
1. Les persones col·legiades exerciran el seu dret a vot en les paperetes oficials, autoritzades pel Col·legi, i
designaran expressament cada càrrec i la persona elegida per a cada un.
2. En el moment de votar, els votants s'identificaran als membres de la Mesa. Aquesta comprovarà la inclusió
del votant en el cens, el president o la presidenta pronunciarà en veu alta el nom i el cognom del votant,
indicarà que vota i introduirà el seu vot en una urna precintada. El vocal que actuï de secretari/secretària de la
Mesa anotarà en una llista el nom de les persones col·legiades que hagin dipositat el seu vot.
3. La Junta de Govern podrà acordar habilitar expressament un sistema d'emissió del vot per via telemàtica, el
qual haurà de permetre acreditar la Identitat i la condició de col·legiat o col·legiada de la persona emissora,
així com garantir la inalterabilitat del contingut del vot emès. Per al cas que s'acordi habilitar un sistema
d'emissió del vot per via telemàtica, en el moment de convocar les eleccions, la Junta de Govern haurà
d'aprovar i publicar el règim de funcionament d'aquest sistema de votació, per tal que tots els col·legiats el
puguin conèixer.

(15.211.100)
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