
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/612/2016, de 3 de març, de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona.

Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, del qual
resulta que en data 14 de gener de 2016 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
de l'article 10; l'article 12; l'article 13; l'article 16, apartats 3 i 7; l'article 17; l'article 29, apartat 2; l'article 32,
apartats 1, 2, 3, 4 i 6; l'article 33, apartats 5 i 7; l'article 34; l'article 37, apartat 1; l'article 53, apartat 4;
l'article 57, paràgraf setè; l'article 59, apartats 5 i 6; l'article 83, apartat 1; l'article 84, apartat 2; l'article 85,
apartat 1, i l'article 90, i addició de la lletra x) a l'apartat 1 de l'article 38, i de l'article 38 bis dels Estatuts,
aprovada en Junta General Extraordinària del Col·legi de data 22 de desembre 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, 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/2716/2009, de 28 de setembre (DOGC núm. 5480, de 8.10.2009); i la Resolució JUS/953/2010,
de 24 de març (DOGC núm. 5602, de 7.4.2010);

Vist que la modificació de l'article 10; l'article 12; l'article 13; l'article 16, apartats 3 i 7; l'article 17; l'article
29, apartat 2; l'article 32, apartats 1, 2, 3, 4 i 6; l'article 33, apartats 5 i 7; l'article 34; l'article 37, apartat 1;
l'article 53, apartat 4; l'article 57, paràgraf setè; l'article 59, apartats 5 i 6; l'article 83, apartat 1; l'article 84,
apartat 2; l'article 85, apartat 1, i l'article 90, i addició de la lletra x) a l'apartat 1 de l'article 38, i de l'article
38 bis 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 de l'article 10; l'article 12; l'article 13; l'article 16, apartats 3 i 7; l'article
17; l'article 29, apartat 2; l'article 32, apartats 1, 2, 3, 4 i 6; l'article 33, apartats 5 i 7; l'article 34; l'article 37,
apartat 1; l'article 53, apartat 4; l'article 57, paràgraf setè; l'article 59, apartats 5 i 6; l'article 83, apartat 1;
l'article 84, apartat 2; l'article 85, apartat 1, i l'article 90, i addició de la lletra x) a l'apartat 1 de l'article 38, i
de l'article 38 bis dels 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-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, 3 de març de 2016

 

P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)
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Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex

 

Modificació de l'article 10; l'article 12; l'article 13; l'article 16, apartats 3 i 7; l'article 17; l'article 29, apartat 2;
l'article 32, apartats 1, 2, 3, 4 i 6; l'article 33, apartats 5 i 7; l'article 34; l'article 37, apartat 1; l'article 53,
apartat 4; l'article 57, paràgraf setè; l'article 59, apartats 5 i 6; l'article 83, apartat 1; l'article 84, apartat 2;
l'article 85, apartat 1, i l'article 90, i addició de la lletra x) a l'apartat 1 de l'article 38, i de l'article 38 bis als
Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

 

Article 10

Exercici de la professió

Per a l'exercici professional per compte propi, com a soci de societats professionals, com a assalariat o com a
personal al servei de l'Administració, la col·legiació és obligatòria, en els termes previstos legalment.

 

Article 12

Resolució sobre la sol·licitud d'incorporació

1. Correspon a la Junta de Govern resoldre les sol·licituds d'incorporació i reincorporació que es presentin, un
cop fets els informes que siguin procedents, mitjançant una resolució motivada que s'ha d'adoptar i notificar a
la persona interessada en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la presentació de la sol·licitud.

Si transcorre aquest termini sense cap notificació expressa, i sempre que es compleixin tots els requisits
establerts en l'article 11 dels presents Estatuts, s'entendrà admesa la sol·licitud.

2. Es pot suspendre el termini per resoldre el procediment d'incorporació per realitzar requeriments o informes,
o aportar documentació necessària, d'acord amb la Llei de procediment administratiu comú.

3. El degà pot, en casos d'urgència, acordar la incorporació amb caràcter provisional, la qual s'ha de sotmetre
a la Junta de Govern immediatament posterior.

4. No es pot negar en cap cas l'admissió en aquesta corporació de qui reuneixi els requisits que estableix
l'article 11 d'aquests Estatuts.

No obstant això, la incorporació al Col·legi es denegarà en tot cas al sol·licitant que:

a) estigui sotmès a inhabilitació o suspensió expressa per a l'exercici professional en virtut d'una sentència o
resolució en ferm;

b) hagi estat expulsat per un altre col·legi equivalent i no rehabilitat, o no estigui al corrent de pagament de les
seves obligacions amb aquell.

5. En cas de societats professionals, els serà denegada si no estan degudament inscrites en el registre
mercantil corresponent.

 

Article 13

Exercici ocasional de l'activitat professional

Els professionals d'estats membres de la Unió Europea poden prestar lliurement els seus serveis a Catalunya.

Aquesta prestació no es pot impedir o restringir per raons de qualificació professional, sempre que els
professionals esmentats estiguin col·legiats o establerts legalment en un altre estat membre, per exercir-hi la
mateixa professió. L'exercici que comporta desplaçament temporal transnacional d'un o una professional es
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regeix per la normativa relativa al reconeixement de qualificacions.

 

Article 16, apartat 3

Cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a
causa de l'exercici professional.

 

Article 16, apartat 7

Els col·legiats tenen l'obligació de designar i comunicar al Col·legi un domicili i una adreça electrònica
degudament actualitzats.

El Col·legi utilitzarà preferentment els mitjans electrònics en les seves comunicacions i notificacions, sens
perjudici del dret de les persones col·legiades i associades i de les societats professionals inscrites a utilitzar
altres mitjans.

El Col·legi podrà practicar les notificacions a l'adreça de correu electrònic que consti als arxius col·legials.

 

Article 17

Causes d'incompatibilitat

L'exercici professional resta subjecte al règim d'incompatibilitats que en cada cas estableixi la llei, especialment
en matèria d'incompatibilitats dels professionals vinculats a una administració mitjançant una relació
administrativa o laboral.

 

Article 29, apartat 2

La Junta per a l'aprovació dels pressupostos se celebrarà durant l'últim trimestre de l'any.

Si en iniciar l'exercici econòmic el pressupost no està aprovat, s'ha de prorrogar el de l'any anterior fins a
l'aprovació del nou.

 

Article 32, apartat 1

La convocatòria de les juntes generals s'efectuarà per acord de la Junta de Govern, amb una antelació mínima
de vint dies naturals a la seva celebració en el supòsit de les ordinàries i de quinze dies naturals en el cas de
les extraordinàries.

 

Article 32, apartat 2

Si la convocatòria de la Junta General Extraordinària pretén una modificació estatutària, haurà d'efectuar-se
amb una antelació mínima de quaranta-cinc dies naturals, llevat que es tracti d'un simple canvi de domicili
dins de la mateixa localitat; si fos així, l'acord es podrà prendre en Junta General Ordinària.

 

Article 32, apartat 3

La convocatòria es col·locarà en el tauler d'anuncis i es publicarà a la pàgina web del Col·legi, juntament amb
l'ordre del dia.

La Junta de Govern pot establir que la votació, a més de presencial, també es pugui realitzar per via
telemàtica, d'una forma que permeti acreditar la identitat i la condició de col·legiat de l'emissor, i la
inalterabilitat del contingut del missatge. En aquest cas, la convocatòria haurà d'incloure la informació
indispensable per a l'exercici correcte del vot per a aquells col·legiats que escullin la modalitat de vot
electrònic.
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Article 32, apartat 4

La convocatòria es notificarà igualment a tots els col·legiats, mitjançant una comunicació signada pel secretari.

Aquesta notificació es podrà fer per qualsevol mitjà telemàtic, incloent-hi l'adreça de correu electrònic que
consti als arxius col·legials, o per correu ordinari.

 

Article 32, apartat 6

En el supòsit previst a l'article 31.2, la Junta de Govern haurà de convocar la Junta General Extraordinària en
el termini de quinze dies naturals des que entri a la Secretaria la sol·licitud corresponent, així com fixar-ne la
celebració dintre dels trenta dies naturals següents a l'acord de convocatòria.

 

Article 33, apartat 5

A cada col·legiat li correspon un vot, i els acords es prendran per majoria de vots dels col·legiats assistents i, si
escau, dels col·legiats que hagin votat electrònicament, que exerceixin la plenitud dels seus drets com a
col·legiats.

 

Article 33, apartat 7

La votació serà ordinària a mà alçada per als col·legiats assistents i, si escau, emesa telemàticament per als
col·legiats no assistents.

La votació podrà ser secreta sempre que ho sol·liciti la majoria dels assistents.

En cas de votació secreta, el vot telemàtic ha de garantir el caràcter personal, indelegable, lliure i secret del
sufragi actiu.

 

Article 34

Debats, acords i certificats

1. El president dirigirà els debats, concedirà l'ús de la paraula, moderarà i ordenarà el torn de les
intervencions, amb la facultat de cridar a l'ordre aquell col·legiat que falti al respecte a un altre col·legiat, a
algun membre de la Junta de Govern o al personal del Col·legi, i podrà retirar la paraula o expulsar a qui el
desobeeixi després d'haver estat cridat tres vegades a l'ordre.

El president també té la facultat de considerar quan un assumpte està suficientment debatut per ser sotmès a
votació.

2. En cas que es permeti la votació electrònica, es garantirà als col·legiats no assistents la seva participació en
les deliberacions.

3. Els acords tindran caràcter obligatori per a tots els col·legiats. No obstant això, si la Junta de Govern
entengués que l'acord de la Junta General és contrari a les lleis o als Estatuts, en podrà suspendre l'execució i
recórrer-hi en contra davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. Contra els acords de la Junta General també hi podrà recórrer qualsevol col·legiat davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.

5. De les juntes generals, se n'estendrà una acta que signaran el secretari i el degà.

6. Qualsevol col·legiat té dret a obtenir un certificat dels acords de la Junta General.

 

Article 37, apartat 1

Poden ser membres de la Junta de Govern els col·legiats que, en el moment de ser proclamats candidats,
reuneixen els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions econòmiques col·legials.
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b) Acreditar una antiguitat mínima d'un any sense interrupció com a col·legiats del Col·legi.

El temps d'antiguitat ha de ser immediatament anterior a la data de la seva proclamació com a candidats.

c) No haver estat sancionats en el període d'un any abans de la data d'inici del termini de presentació de
candidatures, ni estar inhabilitats.

 

Article 38, apartat 1, lletra x)

Convocar les consultes previstes en l'article 38 bis d'aquests Estatuts.

 

Article 38 bis

Consultes

1. La Junta de Govern té la facultat de sotmetre a consulta de tots els col·legiats qüestions d'interès o d'una
transcendència especial.

Es garantirà que es puguin acreditar la identitat i la condició de col·legiat de l'emissor i la inalterabilitat del
contingut del missatge.

2. La Junta de Govern pot establir que la votació a la consulta es realitzi per via telemàtica.

 

Article 53, apartat 4

Els electors, els candidats, els components de la Mesa Electoral, el personal del Col·legi i els proveïdors de
serveis que directament o indirectament estiguin relacionats amb el procés electoral no actuaran:

a) Contra els principis democràtics universalment reconeguts, com la participació,

el debat i la presa d'acords per les majories.

b) Contra les condicions d'equitat per a tots els candidats i/o candidatures.

c) Contra la preservació de les dades de caràcter personal i contra la preservació del secret de vot.

d) Contra una gestió transparent del procés.

e) Contra els procediments d'assegurament de la qualitat del servei, en aquest cas, dels processos electorals.

f) Contra la llibertat d'expressió, amb l'únic límit del respecte a la dignitat de les persones i de les institucions.

 

Article 57, paràgraf setè

En cas d'empat, s'entendrà elegit el candidat que faci més temps que està donat d'alta en el Col·legi
d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

El resultat de l'escrutini es podrà impugnar, en el termini dels tres dies següents a la data de les eleccions,
davant la Mesa Electoral, sense que aquesta impugnació suspengui la proclamació ni la presa de possessió de
les persones elegides, llevat que la Mesa Electoral acordi el contrari per causes excepcionals mitjançant una
resolució expressa i motivada.

La Mesa Electoral tindrà cinc dies per resoldre la impugnació i la seva resolució exhaurirà la via administrativa.

 

Article 59, apartat 5

Cada comissió serà liderada per la junta rectora corresponent, que gestionarà el pressupost que la Junta
General aprovi per a cada any, amb la supervisió de la Junta de Govern.

 

Article 59, apartat 6
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Les comissions hauran de remetre a la Junta de Govern una còpia dels seus acords dins dels 30 dies naturals
següents a la seva adopció. La Junta de Govern podrà, si ho creu convenient, suspendre els acords o
desestimar-los mitjançant un acord motivat.

 

Article 83, apartat 1

La Comissió de Deontologia i Ètica Professional iniciarà els expedients sancionadors d'ofici o per denúncia.

Amb anterioritat a l'inici del procediment, es podrà obrir un període d'informació prèvia amb l'objecte de
determinar amb caràcter preliminar si concorren circumstàncies que justifiquin aquella iniciació.

 

Article 84, apartat 2

L'acord de la Junta de Govern podrà ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

 

Article 85, apartat 1

La notificació de les resolucions es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva
recepció per part de l'interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el contingut de l'acte
notificat, d'acord amb la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

L'acreditació de la notificació efectuada s'incorporarà a l'expedient.

 

Article 90

Terminis

1. En l'àmbit de les potestats administratives del Col·legi, els terminis assenyalats en dies s'entendran per dies
hàbils, excloent-ne els diumenges i els declarats festius.

Els terminis establerts per mesos o anys es computaran de data a data i es començaran a comptar des de
l'endemà de la notificació.

Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en el qual començà el còmput, s'entendrà que
el termini expira l'últim dia del mes.

Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil o el Col·legi estigui tancat, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent.

2. En la resta de supòsits, els terminis assenyalats en dies s'entendran per dies naturals.

Estan inclosos en aquest àmbit, expressament, els terminis previstos en el règim electoral i en la regulació de
les juntes generals.

3. Amb independència del còmput dels terminis, a l'efecte de la presentació de documents, es tindran en
compte el calendari i l'horari col·legials.

 

(16.068.054)
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