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Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/953/2010, de 24 de març, de modiicació dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona.

Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona del qual resulta que en data 15 de gener de 2010 es va 
presentar la documentació prevista a l’article 46 a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació 
dels articles 36 i 51 dels Estatuts, aprovada en la Junta General Extraordinària del 
Col·legi de 23 de març de 2009;

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 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats 
a la legalitat per la Resolució JUS/2716/2009, de 28 de setembre (DOGC núm. 
5480, de 8.10.2009);

Vist que la modificació dels articles 36 i 51 dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona s’adequa a la legalitat;

Vist que aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han 
aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat dels articles 36 i 51 dels Estatuts del Col-
legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 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, 24 de març de 2010

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia

ANNEX

Modiicació dels articles 36 i 51 dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona

Article 36
Composició de la Junta de Govern

La Junta de Govern, elegida democràticament per a tots els col·legiats, és l’òrgan 
de govern que vetlla per la bona marxa de l’activitat col·legial i a la qual corresponen 
la direcció i administració de la corporació.

La Junta de Govern es compondrà del degà, el vicedegà, el secretari, el vicese-

cretari, el tresorer, l’interventor i 5 vocals. Tots els membres de la Junta de Govern 
tindran veu i vot.
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Article 51
Retribució de la Junta de Govern

1. Tots els membres de la Junta de Govern tenen dret a percebre una compensa-

ció econòmica el temps esmerçat en el compliment de les tasques que els hi siguin 
assignades estatutàriament o per acord de la Junta de Govern. Aquesta compensació 
serà acordada per la Junta General en aprovar els pressupostos deI Col·legi per a cada 
exercici, abans de l’inici del mateix exercici i consistirà en una xifra global per a tota 
la Junta de Govern que tindrà llibertat per a repartir-la entre els seus membres.

2. Així mateix tindran dret a ser rescabalats per les despeses que s’ocasionin per 
la representació que ostenten.

(10.076.210)
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