
 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI DE 
 LOGOPEDES DE CATALUNYA 

 D’acord 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 de Govern del Col·legi de Logopedes de Catalunya (d’ara endavant “CLC”) 
 reunida en sessió ordinària de 22 de setembre de 2022 ha acordat sotmetre a 
 informació pública col·legial la present proposta de modificació puntual dels 
 Estatuts, atorgant un termini d’un mes a totes les persones col·legiades perquè 
 puguin presentar-hi esmenes i suggeriments. 

 Posteriorment, 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. 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. 

 A.  Justificació general de la necessitat de modificar puntualment els 
 Estatuts 

 La pandèmia de la COVID-19, declarada per la OMS al març del 2020, ha afectat 
 el funcionament ordinari del Col·legi, i ens ha fet adonar que algunes de les eines 
 previstes en els Estatuts no ens permetien donar resposta a totes les necessitats 
 col·legials derivades d’aquesta situació, com és el cas de la celebració a distància 
 de les assemblees generals i de les reunions de la junta de govern. 

 Tot i que el Govern de l’Estat, mitjançant la Disposició Addicional Sisena de la Llei 
 2/1974, de 13 de febrer de col·legis professionals addicionada per la Llei 3/2020, 
 de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la 
 COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, va habilitar la celebració de 
 sessions telemàtiques dels òrgans de govern dels col·legis professionals, per al 
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 cas que els Estatuts col·legials no ho haguessin previst expressament, com és el 
 nostre cas; des de la Junta de Govern del Col·legi es considera necessari adaptar 
 els Estatuts a aquesta nova situació derivada de la pandèmia. 

 A més, la possibilitat de celebrar reunions a distància no només facilita i agilitza el 
 funcionament dels òrgans de govern del Col·legi sinó que també suposa una 
 millora en termes de sostenibilitat i estalvi de cara al Col·legi. Per tots aquests 
 motius, es proposa modificar els Estatuts i regular expressament la possibilitat de 
 celebrar a distància les reunions de l’assemblea general i de la Junta de Govern. 
 En aquest sentit, també es proposa identificar els mitjans telemàtics que es poden 
 utilitzar, deixant oberta la porta a nous sistemes audiovisuals i tecnològics que es 
 puguin implementar en un futur. 

 D’altra banda, també s’aprofita aquesta modificació estatutària per tal de concretar 
 la regulació de la figura de la Junta Permanent, prevista en l’article 47 dels 
 Estatuts; modificar el número mínim de reunions de la Junta de Govern del 
 Col·legi, i modificar el quòrum necessari per a la constitució de les assemblees 
 generals en una única convocatòria, amb la finalitat última d’adaptar la regulació 
 estatutària a les necessitats actuals del funcionament del Col·legi. 

 B.  Contingut de la modificació estatutària 

 En primer lloc, per tal de regular la celebració a distància de les reunions de 
 l’Assemblea General i de la Junta de Govern, es proposa la modificació dels 
 articles 32.1, 33.2 i 3, i 39 dels Estatuts del CLC; en segon lloc, per regular el 
 quòrum necessari per a la constitució de les assemblees generals en una única 
 convocatòria, es proposa la modificació dels articles 32.1 i 33.1; i en tercer lloc, per 
 a concretar la regulació de la figura de la Junta Permanent es proposa modificar 
 els articles 37.l) i 47 dels Estatuts. 

 1.  Modificació dels articles 32.1, 33.2 i 3, i 39  dels Estatuts per preveure 
 expressament la celebració de reunions a distància dels òrgans de 
 govern del Col·legi 

 1.1,-  Text vigent dels Estatuts 

 En primer lloc, l’article 32.1 dels Estatuts regula la convocatòria de les assemblees 
 generals del Col·legi i els requisits que ha de contenir: 
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 Article 32 
 1. La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària 
 correspon al degà o a la degana, per acord de la Junta de Govern i 
 s'assenyalarà data, hora, lloc i ordre del dia provisional en la primera i 
 segona convocatòries. 

 En segon lloc, l’article 33 dels Estatuts ordena en els apartats 2 i 3 el sistema de 
 votació ordinària de les assemblees generals, admetent expressament el sistema 
 d’emissió del vot per via telemàtica: 

 Article 33 
 (...) 

 2. Les votacions són de forma ordinària, a mà alçada, però poden ser 
 nominals o secretes quan ho demani la majoria de les persones col·legiades 
 assistents o així ho decideixi el degà o degana. Les votacions que es 
 refereixin a assumptes personals seran sempre secretes. 

 3. En cas que s’adopti un sistema d'emissió del vot per via telemàtica, 
 aquest haurà de permetre i garantir la identitat i la condició de persona 
 col·legiada de la persona emissora, la condició d'exercent o no exercent, i la 
 inalterabilitat del contingut del missatge. 

 I en darrer lloc, l’article 39 dels Estatuts disposa la convocatòria i celebració de les 
 reunions de la Junta de Govern del Col·legi_ 

 Article 39 
 1. La Junta de Govern serà convocada pel degà o per la degana i celebrarà 
 sessió ordinària almenys un cop cada mes. Amb caràcter extraordinari es 
 reunirà per iniciativa del degà o de la degana o a petició de tres membres de 
 la Junta de Govern. 

 2. La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda si hi assisteixen la 
 meitat més un dels membres i prendrà els acords per majoria simple 
 d'assistents. El vot del degà/degana és de qualitat, en cas d'empat. 

 1.2,-  Justificació 

 D’una banda, els apartats e) i f) de l’article 47 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
 l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals estableixen que els 
 Estatuts del Col·legi han de regular, entre d’altres, el règim de convocatòria i el 
 règim de funcionament de l’òrgan de govern (la Junta de Govern) i de l’òrgan 
 plenari (l’Assemblea General) del col·legi. 
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 I d’altra banda, l’article 49.6 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, permet als col·legis 
 professionals regular en els seus Estatuts els mitjans telemàtics per a la celebració 
 de les assemblees i per a l’exercici del vot a distància. En concret, aquest article 
 estableix que “  Els estatuts han d'establir mitjans  que facilitin la participació de les 
 persones col·legiades en la deliberació i la presa d'acords en l'òrgan plenari, 
 especialment, si escau per raó de l'elevat nombre de persones col·legiades, han 
 de regular la possibilitat de recórrer a procediments telemàtics per a l'exercici del 
 dret de vot en els procediments electorals, i establir-ne els requisits i les garanties 
 d'ús.  ” A més a més, el citat article 49.6 afegeix  que “  La votació per via telemàtica 
 ha de permetre acreditar la identitat i la condició de col·legiat o col·legiada de la 
 persona emissora, la condició d'exercent o no exercent, si s'escau, i la 
 inalterabilitat del contingut del missatge  ”. 

 Els Estatuts vigents del Col·legi no preveuen expressament que es puguin celebrar 
 a distància les assemblees generals ni les reunions de la Junta de Govern, tot i 
 que sí van preveure, des del 2009, la possibilitat d’emissió del vot telemàtic per a 
 les assemblees generals. 

 Tanmateix, la pandèmia de la COVID-19 ha obligat al Col·legi a celebrar 
 assemblees i reunions de Junta telemàtiques, per tal de poder continuar amb 
 l’activitat col·legial ordinària sense vulnerar les mesures sanitàries acordades per 
 les Autoritats Sanitàries que prohibien o limitaven l’assistència presencial de 
 persones en un espai tancat, com és l’espai on habitualment es celebren les 
 assemblees i les reunions de la Junta de Govern. 

 El Govern de l’Estat, per tal de donar cobertura legal a les reunions telemàtiques 
 dels òrgans de govern dels col·legis professionals, que la major part d’Estatuts 
 col·legials no regulava (com és el cas dels Estatuts del CLC), va modificar la Llei 
 estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, habilitant la possibilitat 
 de celebrar assemblees generals a distància encara que no s’hagués regulat 
 expressament als Estatuts. 

 En concret, la  Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de  medidas procesales y 
 organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
 Justicia  va modificar la Llei 2/1974, de 13 de febrer,  de col·legis professionals, 
 addicionant una nova Disposició Addicional Sisena titulada “sessions telemàtiques” 
 on es preveu que “  De conformidad con lo dispuesto  en el artículo 17 de la Ley 
 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los 
 órganos colegiados de las corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, 
 celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial 
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 como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y 
 excepcionalmente lo contrario. En todo caso, estas previsiones podrán ser 
 desarrolladas por los correspondientes reglamentos de régimen interno o normas 
 estatutarias  .” 

 En aplicació i desenvolupament de la citada Disposició Addicional Sisena de la Llei 
 2/1974, des de la Junta de Govern considerem necessari regular en els nostres 
 Estatuts la celebració a distància de les assemblees generals i de les reunions de 
 la Junta de Govern, per tal que la Junta de Govern, en funció de les necessitats 
 del moment, pugui acordar la celebració d’una reunió d’aquests òrgans de govern 
 presencial o a distància. 

 I és per aquests motius que es proposa modificar l’article 32.1, els apartats 2 i 3 de 
 l’article 33 i l’article 39, addicionant expressament la possibilitat de celebrar 
 assemblees generals i reunions de la Junta de Govern a distància, a través de 
 mitjans telemàtics. 

 1.3,-  Contingut de la proposta de modificació estatutària 

 En primer lloc, la Junta de Govern  proposa addicionar  dos paràgrafs a l’epígraf 
 primer de l’article 32 dels Estatuts  , per tal de preveure  expressament que les 
 assemblees generals ordinàries i extraordinàries es podran celebrar amb caràcter 
 presencial o a distància, i que en cas de celebrar una assemblea a distància, 
 caldrà determinar en la convocatòria el mitjà telemàtic que s’utilitzarà i explicar, en 
 el seu cas, les indicacions que siguin necessàries per poder-hi participar amb les 
 garanties que exigeix la legislació vigent. 

 Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta de modificació: 

 Article 32 
 1. La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària 
 correspon al degà o a la degana, per acord de la Junta de Govern i 
 s'assenyalarà data, hora, lloc i ordre del dia provisional en la primera i 
 segona convocatòries. 

 Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries es poden celebrar de 
 forma presencial o a distància. 

 La convocatòria de l’assemblea que es celebri a distància haurà 
 d’assenyalar, a més a més del que s’indica en el primer paràgraf, la 
 plataforma a través de la qual es celebrarà la sessió, i haurà d’incorporar 
 aquelles indicacions que siguin necessàries per tal que les persones 
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 col·legiades puguin participar-hi, garantint l’acreditació de la seva identitat i 
 la seva condició de persona col·legiada, així com l’emissió del seu vot. 

 En segon lloc, la Junta de Govern  proposa modificar  els epígrafs segon i tercer 
 de l’article 33 dels Estatuts  , per tal de clarificar,  que en la votació ordinària a mà 
 alçada, aquesta serà tant per a les reunions presencials com a distància; atès que 
 en l’epígraf tercer d’aquest article, ja es preveu el sistema de vot telemàtic per a 
 les assemblees generals. 

 Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta de modificació: 

 Article 33 
 (...) 

 2.  En les assemblees celebrades de forma presencial  i a distància  les 
 votacions són, de forma ordinària, a mà alçada.  Tanmateix,  aquestes  poden 
 ser nominals o secretes quan ho demani la majoria de les persones 
 col·legiades assistents o així ho decideixi el degà o degana. Les votacions 
 que es refereixin a assumptes personals seran sempre secretes. 

 3. En les votacions a distància, ja siguin en el marc d’una assemblea 
 general o en una altra situació en què la Junta de Govern hagi acordat 
 adoptar un sistema d’emissió del vot per via telemàtica, s’ha d’acreditar a 
 través dels mitjans telemàtics que s’utilitzin, la identitat i la condició de 
 persona col·legiada de la persona emissora, la condició d’exercent o no 
 exercent, així com la inalterabilitat del contingut del missatge i del vot; 
 garantint la possibilitat d’emetre el vot nominal o secret sempre i quan es 
 donin les circumstàncies previstes en l’apartat anterior. 

 I en tercer lloc, la Junta de Govern  proposa modificar  l’epígraf primer de 
 l’article 39 dels Estatuts i addicionar un epígraf tercer  on d’una banda, en 
 l’epígraf primer, es modifica el número mínim de sessions que ha de celebrar 
 anualment la Junta de Govern, passant d’una al mes a una al trimestre; i d’altra 
 banda, s’addiciona l’epígraf tercer per tal de regular la possibilitat de celebrar a 
 distància les reunions de la Junta de Govern, garantint els acords adoptats 
 utilitzant aquest sistema. 

 Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta de modificació: 

 Article 39 
 1. La Junta de Govern serà convocada pel degà o per la degana i celebrarà 
 sessió ordinària almenys un cop  al trimestre  . Amb  caràcter extraordinari es 
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 reunirà per iniciativa del degà o de la degana o a petició de tres membres de 
 la Junta de Govern. 

 2. La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda si hi assisteixen la 
 meitat més un dels membres i prendrà els acords per majoria simple 
 d'assistents. El vot del degà/degana és de qualitat, en cas d'empat. 

 3. La Junta de Govern es pot reunir de forma presencial o a distància. 

 Les reunions a distància s’han de realitzar a través dels mitjans telemàtics 
 que garanteixin la participació de tots els membres de la Junta de Govern i 
 la vàlida deliberació i adopció d'acords, podent-se utilitzar la 
 videoconferència, l’audioconferència, el correu electrònic o qualsevol altre 
 sistema tecnològic o audiovisual. 

 2.  Modificació dels articles 32.1 i 33.1 relatiu al quòrum necessari per a la 
 constitució de l’assemblea general 

 2.1,-  Text vigent dels Estatuts 

 En primer lloc, l’article 32.1 dels Estatuts vigents regula la convocatòria de les 
 assemblees generals, en les quals s’haurà d’especificar l’hora de la primera i 
 segona convocatòria: 

 Article 32 
 1. La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària 
 correspon al degà o a la degana, per acord de la Junta de Govern i 
 s'assenyalarà data, hora, lloc i ordre del dia provisional en la primera i 
 segona convocatòries. 

 I en segon lloc, l’article 33.1 regula els quòrums necessaris per a la constitució de 
 l’assemblea general, diferenciant un quòrum reforçat en primera convocatòria i un 
 quòrum mínim en segona convocatòria, en funció del número d’assistents en cada 
 cas sobre el total de persones col·legiades: 

 Article 33 
 1. Perquè els acords siguin vàlids, tant en les assemblees ordinàries com en 
 les Extraordinàries, caldrà l'assistència mínima , en primera convocatòria, de 
 la meitat més un del total de les persones col·legiades i, en segona 
 convocatòria, de qualsevol nombre d'assistents. En ambdós casos, els 
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 acords s'adoptaran per majoria simple de vots vàlids. La segona 
 convocatòria tindrà lloc, en tot cas, mitja hora després de la primera. 

 2.2,-  Justificació 

 L’article 47.1f) de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions 
 titulades i dels col·legis professionals estableix que els Estatuts han de regular, 
 entre d’altres, el règim de convocatòria i de constitució de l’òrgan plenari, és a dir, 
 l’assemblea general del col·legi. 

 Els articles 32.1 i 33.1 dels Estatuts vigents estableixen un doble quòrum de 
 constitució de l’assemblea, un quòrum qualificat o reforçat en primera convocatòria 
 i un quòrum mínim en segona convocatòria. 

 Tanmateix, des de la creació del Col·legi, l’assemblea general sempre s’ha 
 constituït en segona convocatòria, atès que és gairebé impossible que es pugui 
 constituir en primera convocatòria pel quòrum reforçat que s’estableix. De fet, per 
 poder-se constituir en primera convocatòria caldria que hi assistissin més del 50% 
 de les 2.931 persones que actualment es troben col·legiades al CLC, és a dir, 
 1.466 persones. I això no ha succeït mai a data d’avui, i molt difícilment succeirà. 

 D’altra banda, l’ús dels mitjans telemàtics per a la celebració de les assemblees 
 generals en temps de la pandèmia de la COVID-19, també ha provocat que sigui 
 més pràctic constituir l’assemblea en una única convocatòria, que és quan s’inicia 
 la sessió, sense haver d’esperar a una segona convocatòria mitja hora després. 

 Per aquests motius, es considera innecessari mantenir aquesta doble convocatòria 
 per a celebrar les assemblees, i es proposa establir una primera i única 
 convocatòria per a poder constituir formalment l’assemblea general, sigui quin 
 sigui el nombre de persones col·legiades assistents. 

 2.3,-  Contingut de la proposta de modificació i addició 

 En primer lloc, la Junta de Govern  proposa modificar  el primer epígraf de 
 l’article 32 dels Estatuts  , indicant que hi haurà  una única convocatòria. 

 Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta de modificació: 
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 Article 32 
 1. La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària 
 correspon al degà o a la degana, per acord de la Junta de Govern i 
 s'assenyalarà data, hora, lloc i ordre del dia provisional en la primera i  única 
 convocatòria  . 

 I en segon lloc, la Junta de Govern  proposa modificar  l’article 33.1 dels 
 Estatuts  , establint una primera i única convocatòria  per a constituir vàlidament 
 l’assemblea general, sigui quin sigui el nombre d’assistents a la mateixa. 

 Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta de modificació: 

 Article 33 
 1. Perquè els acords siguin vàlids,  l’assemblea general,  tant ordinària com 
 extraordinària, s’haurà d’haver constituït vàlidament, en primera i única 
 convocatòria, sigui quin sigui el nombre d’assistents.  Els acords s'adoptaran 
 per majoria simple de vots vàlids. 

 3.  Modificació dels articles 37.l) i 47 dels Estatuts  per concretar la 
 regulació de la figura de la Junta Permanent 

 3.1,-  Text vigent dels Estatuts 

 En primer lloc, l’article 37.l) dels Estatuts regula les atribucions específiques que 
 els Estatuts atorguen a la Junta de Govern, i en particular, l’atribució de delegar en 
 la Comissió Permanent les funcions que estimi pertinents i adequades: 

 Article 37 
 Correspon a la Junta de Govern la representació del Col·legi, la seva 
 direcció i administració i l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea 
 General. Són atribucions específiques de la Junta de Govern: 

 (...) 

 l) Delegar en la Comissió Permanent les funcions que estimi adequades 

 I en segon lloc, l’article 47 ordena la figura de la Junta Permanent, establint la 
 possibilitat que la Junta de Govern pugui acordar-ne la seva constitució i 
 determinar la seva composició, amb un mínim de membres, i amb un règim 
 d’acords que requerirà de la ratificació de l’Assemblea General: 
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 Article 47 
 Es podrà constituir una Junta Permanent per exercir les facultats que li 
 delegui la Junta de Govern, i que estarà integrada pels membres de la Junta 
 de Govern que constin en la delegació amb un número mínim de 3 
 membres. Els acords presos per la Junta Permanent hauran d'ésser 
 ratificats per la Junta de Govern en la subsegüent sessió que aquesta 
 celebri. 

 3.2,-  Justificació 

 L’article 50.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades 
 i dels col·legis professionals autoritza als òrgans de govern dels col·legis 
 professionals a delegar les funcions que els hi són pròpies, amb el límit d’aquells 
 actes que hagin d’ésser autoritzats o aprovats per l’òrgan plenari, que no són 
 delegables. 

 L’article 47 dels Estatuts del CLC regula la figura de la Junta Permanent. En 
 concret, en el citat article s’estableix que la Junta de Govern podrà constituir una 
 Junta Permanent, a l’empara de l’article 37.l) dels Estatuts, que tindrà un mínim de 
 3 membres i que els acords que adopti, hauran d’ésser ratificats per la Junta de 
 Govern. 

 Mitjançant la present modificació es pretén regular amb major detall la figura de la 
 Junta Permanent, homogeneïtzant la seva denominació en les Estatuts com a 
 Junta Permanent, i garantint la plena eficàcia dels acords que aquesta adopti, en 
 exercici de les delegacions expressament atribuïdes per la Junta de Govern. 

 En primer lloc, i pel que fa la composició, es limita a un mínim de 3 membres i a un 
 màxim de 5, i s’estableix que la Junta Permanent haurà de comptar 
 necessàriament amb el degà o degana i amb el secretari o secretària del Col·legi, 
 sense perjudici que puguin designar-se altres membres de la Junta de Govern per 
 formar-ne part, fins arribar al màxim de 5 permès. 

 En segon lloc, s’estableix que la Junta Permanent es reunirà quan ho acordi el 
 degà o la degana, o ho sol·licitin dos dels seus membres, i les reunions de la Junta 
 podran ésser presencials o a distància. 

 I en darrer lloc, s’estableix que les acords adoptats per la Junta Permanent seran 
 immediatament executius, establint l’obligació de donar-ne compte a la Junta de 
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 Govern següent que es celebri, atès que la Junta Permanent exerceix les 
 competències que la Junta de Govern li ha delegat expressament. 

 3.3,-  Contingut de la proposta de modificació i addició 

 En primer lloc, la Junta de Govern  proposa modificar  l’apartat l) de l’article 37 
 dels Estatuts  , on es suprimeix la denominació “Comissió  Permanent”, que es 
 substitueix per “Junta Permanent”, i es concreta el seu redactat. 

 Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta de modificació: 

 Article 37 
 Correspon a la Junta de Govern la representació del Col·legi, la seva 
 direcció i administració i l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea 
 General. Són atribucions específiques de la Junta de Govern: 

 (...) 

 l)  Acordar la constitució d’una Junta Permanent, delegar-li  les funcions que 
 estimi adequades  ,  i desenvolupar el règim de funcionament  previst en 
 aquests Estatuts. 

 I en segon lloc, es  proposa modificar l’article 47  dels Estatuts  , on es regula la 
 figura de la Junta Permanent. 

 Es sotmet a informació pública col·legial la següent proposta de modificació: 

 Article 47 
 1. La Junta de Govern podrà constituir una Junta Permanent i delegar-li 
 aquelles funcions que estimi pertinents, per a una major agilitat en l’exercici 
 de les seves funcions. 

 2. La Junta Permanent estarà integrada pels membres de la Junta de 
 Govern que constin en la delegació, amb un mínim de 3 membres i un 
 màxim de 5. En qualsevol cas, formarà part de la Junta Permanent el degà 
 o la degana i el secretari o la secretària. 

 3. La Junta Permanent es reunirà, de forma presencial o a distància, tantes 
 vegades com ho decideixi el degà o la degana, o ho sol·licitin dos dels seus 
 membres. La Junta de Govern podrà, en el moment de la constitució de la 
 Junta Permanent, fixar una periodicitat mínima de reunions, així com 
 desenvolupar les normes de funcionament previstes en aquests Estatuts. 
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 4. Les reunions a distància s’hauran de celebrar a través de qualsevol mitjà 
 telemàtic que garanteixi la participació dels seus membres i la vàlida 
 deliberació i adopció d'acords. 

 5. Els acords adoptats per la Junta Permanent seran immediatament 
 executius i es donarà compte dels mateixos a la Junta de Govern en la 
 subsegüent sessió que aquesta celebri. 

 C.  Relació dels diferents articles que es proposen modificar 

 En conclusió, indiquem de forma resumida el text dels Estatuts que la Junta de 
 Govern proposa modificar i addicionar, i que ha acordat sotmetre a informació 
 pública: 

 Article 32 
 1. La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària 
 correspon al degà o a la degana, per acord de la Junta de Govern i 
 s'assenyalarà data, hora, lloc i ordre del dia provisional en la primera i  única 
 convocatòria  . 

 Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries es poden celebrar de 
 forma presencial o a distància. 

 La convocatòria de l’assemblea que es celebri a distància haurà 
 d’assenyalar, a més a més del que s’indica en el primer paràgraf, la 
 plataforma a través de la qual es celebrarà la sessió, i haurà d’incorporar 
 aquelles indicacions que siguin necessàries per tal que les persones 
 col·legiades puguin participar-hi, garantint l’acreditació de la seva identitat i 
 la seva condició de persona col·legiada, així com l’emissió del seu vot. 

 Article 33 
 1. Perquè els acords siguin vàlids,  l’assemblea general,  tant ordinària com 
 extraordinària, s’haurà d’haver constituït vàlidament, en primera i única 
 convocatòria, sigui quin sigui el nombre d’assistents.  Els acords s'adoptaran 
 per majoria simple de vots vàlids. 

 2.  En les assemblees celebrades de forma presencial  i a distància  les 
 votacions són, de forma ordinària, a mà alçada.  Tanmateix,  aquestes  poden 
 ser nominals o secretes quan ho demani la majoria de les persones 
 col·legiades assistents o així ho decideixi el degà o degana. Les votacions 
 que es refereixin a assumptes personals seran sempre secretes. 

 3. En les votacions a distància, ja siguin en el marc d’una assemblea 
 general o en una altra situació en què la Junta de Govern hagi acordat 
 adoptar un sistema d’emissió del vot per via telemàtica, s’ha d’acreditar a 
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 través dels mitjans telemàtics que s’utilitzin, la identitat i la condició de 
 persona col·legiada de la persona emissora, la condició d’exercent o no 
 exercent, així com la inalterabilitat del contingut del missatge i del vot; 
 garantint la possibilitat d’emetre el vot nominal o secret sempre i quan es 
 donin les circumstàncies previstes en l’apartat anterior. 

 Article 37 
 Correspon a la Junta de Govern la representació del Col·legi, la seva 
 direcció i administració i l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea 
 General. Són atribucions específiques de la Junta de Govern: 

 (...) 

 l)  Acordar la constitució d’una Junta Permanent, delegar-li  les funcions que 
 estimi adequades  ,  i desenvolupar el règim de funcionament  previst en 
 aquests Estatuts  . 

 Article 39 
 1. La Junta de Govern serà convocada pel degà o per la degana i celebrarà 
 sessió ordinària almenys un cop  al trimestre  . Amb  caràcter extraordinari es 
 reunirà per iniciativa del degà o de la degana o a petició de tres membres de 
 la Junta de Govern. 

 2. La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda si hi assisteixen la 
 meitat més un dels membres i prendrà els acords per majoria simple 
 d'assistents. El vot del degà/degana és de qualitat, en cas d'empat. 

 3. La Junta de Govern es pot reunir de forma presencial o a distància. 

 Les reunions a distància s’han de realitzar a través dels mitjans telemàtics 
 que garanteixin la participació de tots els membres de la Junta de Govern i 
 la vàlida deliberació i adopció d'acords, podent-se utilitzar la 
 videoconferència, l’audioconferència, el correu electrònic o qualsevol altre 
 sistema tecnològic o audiovisual. 

 Article 47 
 1. La Junta de Govern podrà constituir una Junta Permanent i delegar-li 
 aquelles funcions que estimi pertinents, per a una major agilitat en l’exercici 
 de les seves funcions. 

 2. La Junta Permanent estarà integrada pels membres de la Junta de 
 Govern que constin en la delegació, amb un mínim de 3 membres i un 
 màxim de 5. En qualsevol cas, formarà part de la Junta Permanent el degà 
 o la degana i el secretari o la secretària. 

 3. La Junta Permanent es reunirà, de forma presencial o a distància, tantes 
 vegades com ho decideixi el degà o la degana, o ho sol·licitin dos dels seus 
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 membres. La Junta de Govern podrà, en el moment de la constitució de la 
 Junta Permanent, fixar una periodicitat mínima de reunions. Les reunions a 
 distància s’hauran de celebrar a través de qualsevol mitjà telemàtic que 
 garanteixi la participació dels seus membres i la vàlida deliberació i adopció 
 d'acords. 

 4. Els acords adoptats per la Junta Permanent seran immediatament 
 executius i es donarà compte dels mateixos a la Junta de Govern en la 
 subsegüent sessió que aquesta celebri. 
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