
 Benvolguts/des col·legiats/des, 

 La Junta de Govern del Col·legi de Logopedes de Catalunya reunida en sessió 
 ordinària de 22 de setembre de 2022 ha acordat sotmetre la proposta de  Codi de 
 Deontologia professional del CLC  a informació pública  col·legial, durant termini 
 d’un mes, comptat des del dia següent a la seva publicació a la pàgina web del 
 Col·legi, de conformitat amb el que disposen els Estatuts col·legials i la Llei 
 7/2006, de 31 de maig de l'exercici de professions titulades i dels col·legis 
 professionals. 

 El primer Codi d’Ètica Professional del CLC es va publicar l’any 2003, en exercici 
 de les funcions públiques del CLC atribuïdes legalment. Després de gairebé 20 
 anys de vigència, la Junta de Govern del CLC va considerar necessari revisar 
 aquest codi i actualitzar-lo per tal d’ajustar la deontologia professional a les noves 
 situacions que van apareixent en la pràctica logopèdica, i adaptar-lo a les 
 necessitats que es deriven de l’exercici de la professió. Per aquest motiu, la Junta 
 de Govern va nomenar un equip redactor que ha estat treballant en la proposta de 
 text, que després de diferents revisions, la Junta de Govern ha assumit i ara 
 sotmet a informació pública col·legial. 

 Durant aquest període d’informació pública d’un mes, totes aquelles persones 
 col·legiades interessades poden consultar el text del Codi de Deontologia 
 professional del CLC i presentar-hi esmenes i suggeriments, que s’hauran de fer 
 arribar al CLC per correu postal o a través de l’adreça electrònica  info@clc.cat  . El 
 termini per a presentar les esmenes i suggeriments  finalitza el dia 29 d’octubre de 
 2022, inclòs  . 

 Una vegada finalitzat aquest termini, la Junta de Govern, prèvia consulta amb 
 l’equip redactor, analitzarà les esmenes i suggeriments presentats i acordarà 
 motivadament la seva incorporació o no incorporació a la proposta de text definitiu 
 que elevarà a l’Assemblea General per a la seva aprovació, en una assemblea 
 general extraordinària convocada per a tal fi. Les persones col·legiades que hagin 
 formulat esmenes i suggeriments, i aquestes no hagin estat incorporades a la 
 proposta de text definitiu elevat a l’Assemblea General, tindran dret a defensar-les 
 en la pròpia assemblea de conformitat amb el procés que acordarà la Junta de 
 Govern 

 Per al cas que no es presentin esmenes ni suggeriments dins del termini previst, el 
 text sotmès a informació pública s’entendrà aprovat com a proposta definitiva 
 elevant-se directament a l’Assemblea General per a la seva aprovació en una 
 sessió extraordinària convocada a tal efecte. 

 Salutacions, 

 Mireia Sala 
 Degana 
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