
 Barcelona, 28 de setembre de 2022 

 La Junta de Govern del Col·legi de Logopedes de Catalunya reunida en sessió 
 ordinària de 22 de setembre de 2022 ha acordat sotmetre la proposta de 
 Modificació Puntual dels Estatuts del CLC a informació pública col·legial, durant 
 termini d’un mes, comptat des del dia següent a la seva publicació a la pàgina web 
 del Col·legi, de conformitat amb el que disposa l’article 95 dels Estatuts vigents del 
 Col·legi aprovats definitivament per l’Assemblea General Extraordinària reunida en 
 sessió de 2 de juliol de 2008 i publicats al DOGC número 5460 de 8 de setembre 
 de 2009. 

 La Junta proposa, d’una banda, actualitzar els Estatuts i regular expressament la 
 celebració telemàtica i a distància de les reunions de l’assemblea general i de la 
 Junta de Govern; i d’altra banda, proposa concretar la regulació de la figura de la 
 Junta Permanent, amb la finalitat d’agilitzar l’exercici de les funcions de la Junta, 
 modificar la periodicitat mínima de reunions de la Junta de Govern i modificar el 
 quòrum necessari per a la constitució de les assemblees, amb la finalitat d’adaptar 
 la regulació estatutària a les necessitats actuals del funcionament de la pròpia 
 Junta de Govern i del Col·legi. En concret, es proposa la modificació dels articles 
 32.1, 33, 37.l), 39 i 47 dels Estatuts col·legials. 

 Durant aquest període d’informació pública d’un mes, totes aquelles persones 
 col·legiades interessades poden consultar la documentació de la modificació 
 puntual i presentar-hi esmenes única i exclusivament en relació a les modificacions 
 sotmeses a la seva consideració. El termini per a presentar esmenes finalitza el 29 
 d’octubre de 2022, inclòs. Les esmenes es podran presentar presencialment a la 
 seu del Col·legi (Passatge Pagès, 13, 08013 de Barcelona), per correu postal 
 certificat, o per correu electrònic a l’adreça info@clc.cat 

 Una vegada finalitzat aquest termini, la Junta de Govern analitzarà les esmenes 
 presentades i acordarà motivadament la seva incorporació o no incorporació a la 
 proposta de text definitiu que elevarà a l’Assemblea General per a la seva 
 aprovació, en una assemblea extraordinària convocada per a tal fi. Les persones 
 col·legiades que hagin formulat esmenes, i aquestes no hagin estat incorporades a 
 la proposta de text definitiu elevat a l’Assemblea General, tindran dret a 
 defensar-les en la pròpia assemblea de conformitat amb el procés que acordarà la 
 Junta de Govern. 

 Per al cas que no es presentin esmenes dins del termini previst, el text sotmès a 
 informació pública s’entendrà aprovat com a proposta definitiva elevant-se 
 directament a l’Assemblea General per a la seva aprovació en una sessió 
 extraordinària convocada a tal efecte.” 

 Atentament, 

 Mireia Sala i Torrent 
 Degana 
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