
Annex I 
 

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS. ARTICLES 22, 29, 31 i 48. 
 
En vermell les propostes de modificacions o afegitons 
 
Article 22. Potestat disciplinària 
 
El Col·legi, per mediació de la Junta de Govern, exerceix la potestat disciplinària per 
sancionar les persones col·legiades i les societats professionals pels actes que realitzin i 
les omissions en què incorrin en l’exercici o amb motiu de la professió, així com per altres 
actes o omissions que els siguin imputables i siguin contraris al prestigi professional, a 
l’honorabilitat de les persones col·legiades o al degut respecte als òrgans corporatius, als 
companys i companyes, i, en general, tota infracció de deures professionals o normes 
ètiques de conducta quan aquesta afecti la professió. 
 
L’exercici de la potestat disciplinària és aplicable només si prèviament es forma 
l’expedient corresponent que ha d’incoar i tramitar el Comitè de Normativa i Ètica 
Professional. 
 
Article 29. Finalitats i composició 
 
1. El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) del CEC és l’òrgan col·legiat 
encarregat de la incoació i de la tramitació dels expedients disciplinaris, del nomenament, 
en cada cas, dels instructors de l’expedient, així com de l’elaboració de la proposta de 
resolució a elevar a la Junta de Govern. A més, té per finalitat l’estudi del 
desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i de conducta 
professional, de compliment obligat en els diferents vessants i especialitats de la 
professió. Igualment, el CNEP entén de les tramitacions dels expedients disciplinaris, de 
les reclamacions i queixes dels usuaris pels serveis prestats per les persones col·legiades 
i les societats de professionals registrades i de les sol·licituds d’empara.  
 
Per delegació de la Junta de Govern, li correspon al CNEP l’aprovació de les resolucions 
en matèria d’honoraris en casos de sol·licitud judicial per taxació de costes. La Junta de 
Govern pot delegar en el CNEP altres funcions en matèria deontològica i/o professional, 
les quals, necessàriament, s’hauran d’incorporar en el seu reglament regulador. 
 
2. El Comitè el constitueix un nombre comprès entre 10 i 20 persones col·legiades, que 
tenen la consideració de vocals designats per la Junta de Govern un cop escoltades les 
Seus Col·legials i les comissions de treball, i és presidit per una persona col·legiada 
designada per la Junta de Govern, que gaudeix de prestigi professional i de vàlua 
reconeguda.  
 
Article 31. L'Assemblea General 
 
5. L'Assemblea General se celebrarà a la seu corporativa del CEC, sens perjudici que es 
faciliti la participació de les persones col·legiades ubicades a les seus de Girona, Lleida 
o Tarragona mitjançant videoconferència des de les seus respectives. Tanmateix, el CEC 
podrà fomentar o bé es fomenti la participació a l’Assemblea General d'aquestes  de totes 
les persones col·legiades mitjançant altres mitjans telemàtics. En  qualsevol dels casos 



s’han de garantir sempre  la identitat de la persona i el sentit del seu vot i que la Junta de 
Govern n'hagi fet prèviament el desenvolupament reglamentari corresponent. 
 
Article 48. Ordenació 
 
1. La creació de comissions col·legials correspon a la Junta de Govern, que en l’adopció 
de l’acord haurà de justificar el seu interès professional, acadèmic o científic, i hauran 
d’estar avalades per un mínim de persones col·legiades. 
 
2. Les comissions de treball són presidides per un membre de la Junta de Govern, o una 
persona col·legiada nomenada per la Junta de Govern que actuarà com a delegada de la 
Junta de Govern.  
 
3. A més d’una presidència, cada comissió de treball ha de comptar amb una 
vicepresidència. La vicepresidència és designada per la Junta de Govern a proposta de la 
presidència de la comissió, d’ entre els membres que l’integren, i pot tenir funcions 
executives, si aquestes no han estat assumides per la presidència. 
 
4. Els vicepresidents de les comissions de treball es constitueixen en Junta Electoral  en 
el cas que quedin vacants la totalitat dels membres de la Junta de Govern l’objectiu de la 
qual es convocar eleccions de conformitat amb el que estableix el procediment electoral. 
 
5. L’Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern, aprovarà un reglament general 
regulador de les comissions col·legials en el qual s’establiran les normes bàsiques de llur 
constitució,  estructura i funcionament, així com la relació actualitzada de totes les 
constituïdes i la seva tipologia, si escau.  
 
La Junta de Govern podrà delegar en les comissions col·legials aquelles funcions que 
consideri adients per al compliment de les seves finalitats, les quals, necessàriament, 
s’hauran d’incorporar en el seu reglament general regulador. 


