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1. EL CONTEXT I LA JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL ESTATUTÀRIA.
Els Estatuts dels col·legis professionals han de ser entesos com a un “text viu” subjecte, de forma perpetua, a
continus processos de millora, tant per tal d’adaptar el seu contingut i redacció a quants canvis normatius es
produeixin, com per tal d’adaptar-se a la realitat i les necessitats de les persones col·legiades.
Al llarg de la seva existència, el Col·legi ha anat integrant en la seva composició a perits industrials, a enginyers
tècnics industrials, a enginyers tècnics en disseny industrials, així com als graduats en enginyeria de l’àmbit
industrial.
El Col·legi ha crescut i s’ha consolidat com a un referent en la societat civil catalana gràcies, principalment, a la
tasca professional dels perits industrials i enginyers tècnics industrials i a partir d’ara els enginyers graduats de
l’àmbit industrial estan cridats a mantenir i millorar el reconeixement dels nostres professionals.
És moment, doncs, d’integrar en la denominació del nostre Col·legi als graduats en enginyeria de l’àmbit
industrial.
Per aquest motiu, els col·legis professionals de l’enginyeria tècnica industrial estan modificant la seva
denominació de forma que els enginyers graduats sentin la seva pertinença a un potent col·lectiu.
En aquest sentit, la denominació de les nostres corporacions ha evolucionat en el temps:
•
•

Col·legis de Perits Industrials, constituïts pel Decret de 22 de juny de 1956.
Col·legis de Perits i Enginyers Tècnics Industrials, pel Decret 1876/1968, de 27 de juliol.

A Catalunya, el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya ha passat a denominar-se
Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, mitjançant la
Resolució JUS/1960/2017, d’1 d’agost, que declara la seva adequació a la legalitat vigent.
Aquest Consell té la funció d’exercir la representació i la defensa general de la professió en l’àmbit de Catalunya
i la coordinació dels col·legis professionals que els integren.
En conseqüència, el present projecte de modificació estatuària consisteix en el canvi de denominació del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona que, un cop aprovada per la Junta General Extraordinària,
passarà a ser la de Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Els articles objecte de la modificació, per a la seva adaptació, són:
•
•
•
•
•
•

Article 1. Origen i naturalesa
Article 2 (apartat 1). Marc legal i règim jurídic.
Article 5. Idioma.
Article 11. Requisits d’incorporació.
Article 18.
Article 57 (apartat 4). Escrutini.
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2. MARC NORMATIU.
- La Constitució Espanyola (article 36).
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 125).
- La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (arts. 42, 45,
46).
- Els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (arts. 30.1, 32.2; 38.1, lletra k).
3. COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS DEL COL·LEGI EN LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA.
De conformitat amb l’article 38 dels Estatuts col·legials, la Junta de Govern del Col·legi ostenta la facultat de
proposar el text de modificació dels Estatuts i elevar-los posteriorment a l’Assemblea General Extraordinària
convocada a tal efecte per a la seva aprovació definitiva conforme el que preveu l’article 46.2 de la Llei 7/2006 i
l’article 30.1 i 32.2 dels vigents Estatuts col·legials.
4. PROCEDÈNCIA DE SOTMETRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA A PERÍODE
D’INFORMACIÓ PÚBLICA.
L’article 42.2 de la Llei 7/2006 preveu que el projecte de modificació estatutària se sotmetrà a informació pública
durant un termini no inferior a un mes, a fi que els col·legiats puguin tenir coneixement del mateix, i formular, si
escau, les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
OCTUBRE 2017.
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