
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/201/2021, de 29 de gener, de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Economistes de
Catalunya.

Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Economistes de Catalunya, del qual resulta que en
data 11 de gener de 2021 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 dels articles 22,
29.1, 31.5 i 48.5 dels Estatuts, aprovada en l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 16 de
desembre de 2020;

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/649/2018, de 23 de març (DOGC núm. 7594, de 9.4.2018);

Vist que la modificació dels articles 22, 29.1, 31.5 i 48.5 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 dels articles 22, 29.1, 31.5 i 48.5 dels Estatuts del Col·legi d'Economistes
de Catalunya 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, 29 de gener de 2021

 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex

 

Articles 22, 29.1, 31.5 i 48.5 dels Estatuts del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
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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 29.1

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
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.

 

Article 31.5

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 la participació a l'Assemblea General 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 48.5

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 a 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.

 

(21.032.026)
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