
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/661/2018, de 23 de març, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Atès l'expedient d'adequació a la legalitat 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,
incoat arran de la sol·licitud de 11 de gener de 2018, del qual resulta que en data 11 de gener de 2018 es va
presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment
d'elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en l'Assemblea Extraordinària de data 19 de desembre de
2017;

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
Resolució JUS/678/2010 d'11 de març (DOGC núm. 5589, de 17.3.2010);

Vist que el text del Reglament de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya 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 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 el text del Reglament es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 23 de març de 2018

 

P. d. (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

Reglament de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya
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Article 1

Els membres de la Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan rector del Col·legi.

Són membres de la Junta de Govern el Deganat, el Vicedeganat, la Presidència de la seu de Girona, la
Presidència de la seu de Lleida, la Presidència de la seu de Tarragona, la Secretaria, la Tresoreria, la
Intervenció de Comptes i dotze vocalies.

Tots els membres de la Junta de Govern exerceixen el seu càrrec amb caràcter gratuït i no onerós. Per garantir
aquest caràcter caldrà fer la corresponent previsió en els pressupostos ordinaris de cada any.

 

Article 2

La provisió de càrrecs

Els càrrecs del Deganat, el Vicedeganat i les presidències de les seus es proveeixen per elecció directa. La
Junta de Govern, a proposta del Deganat, designa necessàriament, d'entre les quinze vocalies elegides, els
càrrecs de secretari o secretària, tresorer o tresorera i interventor o interventora i qualsevol altre que la Junta
decideix crear per a un millor desenvolupament de la gestió col·legial, en els termes i en els límits establerts
per la legislació vigent.

 

Article 3

Requisits per a ser membre de la Junta de Govern

Poden ser membres de la Junta de Govern les persones col·legiades que resideixen o tinguin despatx
professional en la demarcació del Col·legi i compleixin els requisits següents:

a) En el cas de la Secretaria, la Tresoreria, la Intervenció de Comptes i de les vocalies, gaudir d'una antiguitat
mínima de dos anys a comptar des del dia de la seva incorporació al Col·legi fins al moment de la proclamació
de la candidatura.

b) En el cas del Deganat, el Vicedeganat i les presidències de les seus, l'antiguitat mínima ha de ser de 5 anys.

c) Estar al corrent de les obligacions col·legials.

d) No haver estat sancionat disciplinàriament per falta greu o molt greu.

Les presidències de les seus, a més a més, han de complir el requisit de tenir fixada la seva residència o el seu
despatx professional dins l'àmbit territorial que es correspon amb la denominació del seu càrrec.

Els requisits anteriors s'han de complir en el moment de proclamació de les candidatures i mentre s'exerceix el
càrrec.

 

Article 4

Mandat i reelecció dels membres

El mandat dels membres de la Junta de Govern dura quatre anys. L'exercici d'un mateix càrrec queda limitat,
comptant les reeleccions que es poden produir, a un màxim de 12 anys consecutius, llevat del degà o degana i
dels presidents o presidentes de seus col·legials, la reelecció dels quals és possible només un sol cop de
manera consecutiva.

 

Article 5

Vacants superiors a la meitat dels membres

En cas que quedin vacants la meitat més un dels membres de la Junta de Govern i no s'hagin complert els tres
primers anys de mandat, aquesta haurà de convocar eleccions per a la provisió de les vacants en un termini de
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quaranta dies naturals. Els col·legiats i col·legiades elegits en aquesta ocasió tenen el mandat d'aquells a qui
substitueixen.

Si per qualsevol motiu queden vacants la totalitat dels membres de la Junta de Govern i, en conseqüència, no
es poden convocar eleccions per cobrir-los, s'ha de constituir una junta electoral formada per les
vicepresidències de les comissions de treball, l'objectiu de la qual és convocar eleccions de conformitat amb el
que estableix el procediment electoral.

 

Article 6

Substitució dels càrrecs

En cas de vacant temporal o permanent del degà o degana, les seves funcions estatutàries seran assumides
pel vicedegà o vicedegana.

En cas de vacant temporal o permanent del vicedegà o vicedegana, la Junta de Govern, a proposta del degà o
degana, escull la persona substituta d'entre els membres de la Junta de Govern.

En cas de vacant temporal o permanent d'un president o presidenta de Seu, la Vicepresidència de la seu
corresponent n'assumirà les funcions.

 

Article 7

Els consellers i conselleres de la Junta de Govern

La Junta de Govern, a proposta del Deganat, pot nomenar fins un màxim de cinc persones col·legiades com a
consellers i conselleres que exerciran les funcions consultives que els siguin demanades. Aquestes persones
hauran d'acreditar una experiència i un coneixement professional que justifiqui la seva funció. Tanmateix, la
Junta de Govern, dintre d'aquest màxim de cinc persones, pot nomenar consellers i conselleres a col·legiats
vinculats al Grup de Treball que aplegui els economistes joves per tal d'afavorir-ne la representació i
participació.

Els consellers i conselleres poden ser convocats a les reunions de la Junta de Govern amb veu però sense vot.
Per acord de Junta poden ser designats com a presidents o presidentes de les comissions de treball i els poden
ser delegades altres funcions.

 

Article 8

Funcions de la Junta de Govern

La Junta de Govern executa els acords de l'Assemblea General i gestiona els assumptes propis del Col·legi. A
més a més, li corresponen les funcions següents:

a) En relació amb l'administració del Col·legi d'Economistes de Catalunya:

1. Resoldre les sol·licituds d'incorporació al Col·legi.

2. Fixar les condicions econòmiques de la incorporació al Col·legi.

3. Establir i recaptar les quotes i altres obligacions econòmiques que han de satisfer els membres del Col·legi.

4. Donar de baixa de la Corporació els membres del Col·legi que deixen de satisfer les quotes o altres
càrregues establertes.

b) En relació amb el funcionament del Col·legi:

1. Publicar normes de regulació de la professió col·legiada d'abast general, així com informes a petició de les
persones col·legiades, sobre temes relacionats amb l'exercici de la professió.

2. Convocar eleccions per a la provisió dels càrrecs de la Junta de Govern.

3. Convocar les assemblees i fixar-ne prèviament l'ordre del dia.

4. Nomenar consellers i conselleres, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament.
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5. Crear les comissions de treball que s'adeqüin a les finalitats de la Corporació i atorgar-los les facultats que
siguin procedents, després d'haver consultat les comissions de treball existents.

6. Crear grups de treball, per tal de tractar temes d'interès per al Col·legi.

7. Aprovar reglaments d'ordre intern.

c) En relació amb l'exercici de la facultat disciplinària:

1. Vetllar per la llibertat i la independència necessàries dels col·legiats i col·legiades per a l'acompliment dels
seus deures professionals i perquè se'ls servi el respecte degut.

2. Exigir a les persones col·legiades que es comportin amb la correcció deguda i que actuïn amb zel i
competència professional.

3. Posar en coneixement de l'Administració de la Generalitat els actes d'intrusisme i les actuacions professionals
irregulars.

4. Exercir la facultat disciplinària.

d) En relació amb els Tribunals de Justícia i altres organismes de l'Estat:

1. Defensar, quan es consideri procedent i just, les persones col·legiades amb motiu de l'exercici professional.

2. Representar el Col·legi en els actes oficials.

3. Informar dels projectes de disposicions legals de qualsevol rang que se sotmeten a la consideració del
Col·legi.

e) En relació amb els recursos econòmics del Col·legi d'Economistes de Catalunya:

1. Elaborar els pressupostos i retre els comptes anualment.

2. Recaptar i administrar els fons del Col·legi i tenir-ne cura.

3. Gestionar la inversió dels fons corporatius.

A més, la Junta pot emetre dictàmens, interpretar normes, atendre consultes i dictar laudes.

Els membres de la Junta de Govern restaran sotmesos a les disposicions establertes en la normativa en
matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en d'altres normes que puguin ser
aplicables, per tal de promoure i garantir la transparència i l'adequat govern d'aquesta Corporació.

 

Article 9

Les reunions de la Junta de Govern i el procés d'adopció d'acords

La Junta de Govern es reuneix, com a mínim, un cop al mes, excepció feta del mes d'agost. En tot cas, es
reuneix, a iniciativa pròpia, a instància del degà o degana, o quan així ho sol·liciten cinc membres de la Junta.
S'ha de remetre a tots els membres de la Junta de Govern la documentació i informació que sustenten els
punts de l'ordre del dia fixats en la convocatòria amb quatre dies hàbils d'antelació.

L'assistència a les reunions és obligatòria. En cas d'absència a una reunió, és necessari que el membre de la
Junta en comuniqui la no assistència. La falta d'assistència no justificada a tres sessions consecutives s'entén
com una renúncia al càrrec.

Els acords es prenen per majoria de vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del Deganat és diriment.
Perquè pugui adoptar vàlidament acords, cal la concurrència de la majoria de membres que la integren.

A les reunions de la Junta de Govern poden assistir-hi les persones que la Junta de Govern consideri oportunes,
amb veu però sense vot.

La Junta es reuneix de forma ampliada, com a mínim, un cop l'any. A les reunions de la Junta ampliada hi
assisteixen tots els membres de la Junta de Govern, les conselleries, la Presidència del Comitè de Normativa i
Ètica Professional (CNEP) i les presidències i les vicepresidències de les comissions de treball, i també altres
membres del Col·legi quan la Junta de Govern ho consideri adient.
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Article 10

Reunions virtuals de la Junta de Govern

La Junta de Govern es podrà reunir virtualment en els casos següents:

a) Per a la deliberació i aprovació dels assumptes ordinaris.

b) Per als assumptes la urgència dels quals no permeti la convocatòria d'una reunió presencial en el termini
establert.

c) Per iniciativa del degà o degana o a petició de la majoria dels membres de la Junta de Govern.

La convocatòria de les reunions virtuals serà efectuada pel degà o degana a l'adreça de correu electrònic
facilitada pels membres de la Junta de Govern i especificarà, com a mínim, la data, l'hora, l'ordre del dia i la
durada de les deliberacions i votacions.

El degà o 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 membres de la Junta de Govern amb una antelació de 24 hores
respecte a la data de convocatòria de la reunió virtual.

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

Amb la tramesa de la convocatòria o, en tot cas, amb temps suficient per estudiar-la, es facilitarà als 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 estiguin
presents dues terceres parts dels membres de la Junta de Govern i sigui declarada la urgència de l'assumpte
pel 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 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 en la propera reunió ordinària de la Junta de Govern.

La Junta de Govern podrà acordar altres formes telemàtiques de convocatòria, sempre que permetin deixar-ne
constància de l'enviament i siguin acceptades de manera expressa pels membres als quals se'ls apliquin.

 

Article 11

La Comissió Executiva de la Junta de Govern

La Junta de Govern ha de constituir una comissió executiva, a la qual delegarà els poders suficients a fi que
adopti els acords necessaris per a la bona gestió econòmica, administrativa i de representació del Col·legi.

En tot cas, la Comissió Executiva prepara els estudis previs dels assumptes que s'han de tractar en les
reunions de la Junta de Govern. Per acord de la Junta li poden ser delegades altres funcions.

La Comissió Executiva està formada pels càrrecs de la Junta de Govern següents:

a) El Deganat.

b) El Vicedeganat.

c) La Presidència de la seu de Girona.

d) La Presidència de la seu de Lleida.

e) La Presidència de la seu de Tarragona.

f) La Secretaria.

g) La Tresoreria.

h) Tres vocalies designades per la Junta de Govern a proposta del Deganat.
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De manera puntual, la Comissió Executiva podrà convidar altres membres de la Junta de Govern a assistir a les
seves reunions, quan ho consideri adient.

La Comissió Executiva de la Junta de Govern es reuneix, com a mínim, un cop entre les reunions mensuals de
la Junta, i tantes vegades com és convocada pel Deganat o a petició de 3 membres de la Comissió Executiva.
S'entén que ha estat vàlidament constituïda quan hi ha un mínim de 3 dels seus membres.

La Comissió Executiva ret comptes de la seva gestió a la Junta de Govern.

 

(18.096.016)
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