
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/269/2021, de 4 de febrer, de modificació del Reglament de la Junta de Govern del Col·legi
d'Economistes de Catalunya.

Atès l'expedient de modificació de l'article 10 del Reglament de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes
de Catalunya declarat adequat a la legalitat per la Resolució JUS/661/2018, de 23 de març, a la Llei 7/2006, de
31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, del qual resulta que en data 11
de gener de 2021 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre la
modificació de l'article 10 del Reglament de la Junta de Govern, 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 de l'article 10 del Reglament 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 del Reglament de la Junta de Govern 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 la seva 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, 4 de febrer 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
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Modificació de l'article 10 del Reglament de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya
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Article 10

Reunions virtuals dels òrgans rectors

1. Preferentment les reunions de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva són presencials. Això no
obstant, poden ser celebrades de forma virtual, a requeriment del Deganat o a petició de la majoria dels/de les
seus/seves membres.

La Junta de Govern i la Comissió Executiva podran convocar i celebrar les seves reunions, adoptar acords i
remetre actes, a distància. En aquest cas, els/les seus/seves membres podran trobar-se en diferents llocs
sempre que s'asseguri per mitjans electrònics la identitat dels/ de les membres o persones assistents, el
contingut de les seves manifestacions, el moment en que aquestes es produeixen, així com la interactivitat i
intercomunicació entre ells/elles i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran
inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

La convocatòria de les reunions virtuals mitjançant audioconferència, videoconferència o qualsevol altre mitjà
telemàtic, serà efectuada pel degà o degana a l'adreça de correu electrònic facilitada pels/per les membres de
la Junta de Govern amb una antelació mínima de cinc (5) dies naturals i especificarà, com a mínim, la data,
l'hora i l'ordre del dia i ha d'incloure la documentació necessària per a la deliberació i presa d'acords.

2. La Junta de Govern es podrà reunir virtualment per correu electrònic de forma excepcional en els casos
següents: per als assumptes la urgència dels quals no permeti la convocatòria d'una reunió presencial en el
termini establert i per iniciativa del degà o degana o a petició de la majoria dels/de les membres de la Junta de
Govern.

El degà o la degana fixarà l'ordre del dia. En la determinació de l'ordre del dia, haurà de tenir en consideració
els assumptes que hagin pogut proposar els/les membres de la Junta de Govern amb una antelació de 24
hores respecte a la data de convocatòria de la reunió.

La convocatòria d'una reunió per correu electrònic s'ha de fer amb una antelació mínima de cinc (5) dies
naturals. En cas de causa justificada, es podrà convocar amb 48 hores d'antelació per tractar qüestions de
caràcter molt urgent.

La convocatòria d'una reunió per correu electrònic serà efectuada pel degà o degana a l'adreça de correu
electrònic facilitada pels/per les membres de la Junta de Govern i haurà d'especificar, com a mínim, la data,
l'hora, l'ordre del dia i la durada de les deliberacions i votacions. Amb la tramesa de la convocatòria o, en tot
cas, amb temps suficient per estudiar-la, es facilitarà als/a les membres de la Junta de Govern la documentació
necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, Així mateix, s'adjuntarà una proposta de l'acta de la mateixa
sessió perquè sigui aprovada, si escau.

No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia tret, que sigui
declarada la urgència de l'assumpte el vot favorable de la majoria.

En cas que, transcorregut el termini de deliberacions i presa d'acords, cap membre de la Junta de Govern hagi
manifestat la seva disconformitat expressa als punts que s'han de tractar, s'entendrà que la Junta de Govern
ha donat el seu vistiplau als corresponents assumptes de l'ordre del dia. Si per contra, algun/a membre de la
Junta de Govern manifesta la seva disconformitat expressa en algun dels assumptes que s'han de tractar,
aquest assumpte no serà aprovat i s'haurà de tractar bé en una reunió presencial, bé en una reunió virtual per
audioconferència o videoconferència de la Junta de Govern.

 

(21.036.075)
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