
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1253/2017, de 23 de maig, de modificació dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de
Catalunya.

Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya, del qual resulta que en
data 9 de maig de 2017 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 2.5;
6.2.a; títol II bis; 19.bis; 28.1; 29.d; 37, apartats g, m i n; 42.e; 69.b; 80; 82.2; 86.c i 87.c dels Estatuts,
aprovada en l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 24 de març de 2017;

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, del 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), la Resolució JUS/599/2013, de 14 de març (DOGC núm. 6344, de
27.3.2013); i la Resolució JUS/1800/2015, de 30 de juliol (DOGC núm. 6930, de 7.8.2015);

Vist que la modificació dels articles 2.5; 6.2.a; títol II bis; 19.bis; 28.1; 29.d; 37, apartats g, m i n; 42.e;
69.b; 80; 82.2; 86.c i 87.c dels Estatuts 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 2.5; 6.2.a; títol II bis; 19.bis; 28.1; 29.d; 37, apartats g, m
i n; 42.e; 69.b; 80; 82.2; 86.c i 87.c 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-ne la inscripció al
Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

 

−2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 23 de maig de 2017

 

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Annex

 

Articles 2.5; 6.2.a; títol II bis; 19.bis; 28.1; 29.d; 37, apartats g, m i n; 42.e; 69.b; 80; 82.2; 86.c i 87.c
dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

 

Article 2.5

Els estudiants matriculats en el tercer i quart curs del grau en logopèdia poden incorporar-se voluntàriament al
Col·legi com a persones precol·legiades en els termes previstos en aquests Estatuts.

 

Article 6.2.a

Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades, de les persones precol·legiades, de les
societats professionals i de la professió en general.

 

Títol lI bis

De les persones precol·legiades.

 

Article 9.bis

1. Els estudiants universitaris que estiguin matriculats en el tercer i/o quart curs del grau en logopèdia,
impartit per qualsevol universitat de Catalunya i/o de la resta de l'Estat espanyol, i conseqüentment no
compleixin els requisits per a la integració en el Col·legi establerts en l'article 8 d'aquests Estatuts, podran
incorporar-se al Col·legi com a persones precol·legiades, sense drets polítics ni els drets inherents al títol
professional de logopeda.

2. Les persones precol·legiades tindran els següents drets i deures en els termes que acordi la Junta de
Govern:

a) Drets.

1. Utilitzar els serveis i mitjans del Col·legi, i tenir accés a les activitats formatives que realitzi el Col·legi.

2. Formar part de les comissions o grups de treball.

3. Presentar a la Junta de Govern escrits de suggeriments, petició o queixa.

4. Rebre informació sobre l'activitat corporativa del Col·legi així com les publicacions periòdiques que dugui a
terme el Col·legi.

b) Deures.

1. Complir les normes corporatives, així com els acords adoptats pels òrgans de govern del Col·legi.

2. Abonar puntualment la quota que estableixi l'Assemblea General.

3. No perjudicar els drets corporatius o professionals d'altres persones col·legiades, així com els drets d'altres
persones precol·legiades.

3. La Junta de Govern regularà el procediment per a donar-se d'alta i de baixa del Col·legi en la condició de
persona precol·legiada, així com la participació dels precol·legiats en la vida col·legial en els termes fixats en
aquests Estatuts.

4. L'Assemblea General establirà una quota específica per a les persones precol·legiades, que en cap cas serà
superior a la quota de les persones col·legiades. La manca de pagament d'aquesta quota suposarà la pèrdua de
la condició de persona precol·legiada i dels drets corresponents, de conformitat amb el procediment, que
estableixi la Junta de Govern.

5. En el moment en què els estudiants obtinguin el títol universitari oficial que d'acord amb l'article 8 d'aquests
Estatuts dona dret a incorporar-se al Col·legi com a persona col·legiada, perdran la condició de persona
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precol·legiada. La Junta de Govern regularà el procediment per acreditar l'obtenció del títol i la resta de
requisits per a col·legiar-se, i també regularà el procediment per a donar de baixa a una persona
precol·legiada que no hagi comunicat l'obtenció del títol.

 

Article 28.1

L'Assemblea General és l'òrgan màxim de govern del Col·legi. Els seus acords, adoptats pel principi majoritari,
obliguen a totes les persones col·legiades, fins i tot els absents, així com també a les persones precol·legiades
i a les societats professionals degudament inscrites.

 

Article 29.d

Fixar les quanties de les quotes col·legials ordinàries, d'incorporació, extraordinàries, incloses les derrames, i
de la quota de les persones precol·legiades.

 

Article 37, apartats g, m i n

g) Proposar a l'Assemblea General la quantia de les quotes ordinàries, d'incorporació, extraordinàries,
derrames, i de la quota de les persones precol·legiades.

m) Concretar i desenvolupar els drets i deures de les persones precol·legiades en els termes establerts en
aquests Estatuts, i aprovar els procediments que regulin l'alta i la baixa de les persones precol·legiades, així
com la seva participació en la vida col·legial.

n) Totes aquelles altres funcions que no siguin expressament assignades a l'Assemblea General i tinguin relació
amb l'activitat i el funcionament col·legials.

 

Article 42.e

Tenir responsabilitat del registre de persones col·legiades, de persones precol·legiades, de societats
professionals, dels expedients personals corresponents i del registre de professionals que s'elaborarà.

 

Article 69.b

Les quotes ordinàries de les persones col·legiades i les quotes de les persones precol·legiades.

 

Article 80

Amb independència de la responsabilitat civil o penal en que puguin incórrer, les persones col·legiades, les
persones precol·legiades i les societats professionals queden subjectes a la responsabilitat disciplinària en els
termes dels presents Estatuts i de les normes legals aplicables.

 

Article 82. 2

El Col·legi també té potestat disciplinària per a sancionar les persones precol·legiades i les societats
professionals inscrites en el Registre de societats professionals del Col·legi que hagin comès alguna de les
infraccions regulades en els presents Estatuts.

 

Article 86.c

La desconsideració als companys i companyes col·legiats, així com la desconsideració a les persones
precol·legiades.

 

Article 87.c
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Les ofenses greus i actes de desconsideració envers altres professionals, així com envers a les persones
precol·legiades.

 

(17.150.096)
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