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DEPARTAMENT DE JUST!CIA

a r s ot u c r c
dr: 29 ',d;ago1l de 1984, (lC' la quaf as
dc<:1artl l'adaq/lQcia
la /cJlalitat de/s
EJldtLl/S del Conselt de Co!teJlis de
. Graduats Saciar,s" de Catalill1yá

a

: , .. ' .
' ;
AtCs" que, Ilncompliment del que
dlsposn lo' Uei de CatáJuny;l IHt9S"
de 17 de desembte; 'de, ,CoUC¡:ís" PIe;
fessional¡ els CoHegis de Gf<I,duats So
cials, de C3(alunya; van aptavar, .en As
se.mbl~ de"18 ·.oe ,mai¡;' de"1984; eís
Estatuts del ,Consell' de 'CoRe¡;i,g de
Graduats sccrats de CataJunya, de coá
!onnit.lt amb :er que dlsposa l"csmen·
tada 'Llei;' .
.
Ates que els assenyalats Esbtuls dd
canSen de Collegis, aixi como la, cent
ñcaclé de I'ecu- de- ccnstituclé, ·van ,se'c
presentats 'en data 30'de 'maig de 1984
davant-F'Hcnorable ccnseüee 'de Justi
ci4..de la Getler;;¡Jitat-'de-,Cataluny.:l,; ,_.
"':Atb'el que' dísposa 'el ·!>ecret·211{
1983 .... de U·de maig, .que ambueíx 'al
Departoment de Justicia' els "aspectes
instltucionals 'i' -corpcratjus ccesiderais
en' l'esmerrtada Ilei -13-11982, .de-·H de
desembre..·
.
'
'Ates que' la normaríva establena als
Esratuts del Consell de Colte¡:is de Gra
duats Socials de CatalunYo3; s:ajust::l. al
uimit- ptcVist aegcns l'esmentada-Llel
i ReSLament'¡ tro's'hi ha· observar ~p
inf~cció-dél:5:pree.eptes Jegah: ¡ regla.
metiUiris; ':
..
Ates 'el que estableixen J'arliele 9,23
de l'EStatut 'd'Aut'onoinra de CaCl.luriy;¡
i '101 L1ei' 13/1982, ·de 17 de desembre,
d~'. Col1.e¡;i:s 'P1"ofessionals, que el des
prega, aixi eODl el Decret 329/1983, de
t -de juliol; que aprava ti Reglament de
Collegis Professiollals' de Cat:a1unia i
, En' ~ir~t d,~ ;ot mil;"
"
HE, ~OLT: .

'Pri.mer. ' - Declarar radequació a la
lesalitat. deis Est.1tuts del Consel! de
Coltegts dé' Gndliats Socials de .Cat::l.
J)Jny¡¡ Que [oren aprovals ,er! Assemblea
celebrada el 18 de maig de 1984 per
l'esmentat'Consell, d'aeord amb el que
disp~eri I'anicle 12, apart.1t. a), de la
Uei. 13119B2, de 1:7 de dcsembre, de
Coltegis Professionals. ¡ I"article 32 del
Re'g.\:tmellt de CoRegis Pro!essiOIlÍlIs de
Catalr,inya, aprovat pel Oecret 32911983.
de. 7 de julio!.. deelar.tciÓ Que restati, en
lot cas, sotmcsa a les. disposicio¡'s vi-o
genrs ,o que es pusuin establir par re
gular l'esmentada profwió.
. Segon. - L'¡jdequació a la leSalitat
i els E:statuts assenyalals en J'apanat an_
terior seran inscrits al Registre de Col
legis Professionals del' Oep.artament de
Justícia de la Gener;¡!itat i publicats al
DitJri, O/icia.l de fa GCl1erD1.ilat de Ca
tQ.{Il71ya. d'aeord amb ds articles 12 i

32 de .l'esment.1da LId i Rea1amen( de
Collesis Profe.ssionals, respeetivame.nt.
Barce~ona.

29 d'aét0st de. 1)84.

ActJ~Tr

M. B...ssoLS I P.\RÉs

Coll.Se.ll~ de.. J~e¡:"

Arlic!e 1.' -

El Censell de CoI·lc¡:is

Oñcfals de Graduats Soeials de Cau
Ju'lYa esta compcse pets Colle¡:is Olí
ci:l.ls de Graduats sccrcts ccnsntens le.
galrpene a C;u.aluny~, i t,,; a tots els

crectes la condieié. de Corpor:ltió de
Dret 'Püblíc, amb persorialit:lt' juridica
prbpia' ¡""¡:ilena QP1"eilat' sce al compll,
ment de les seves fin;¡lttats,
El Consell tindrá .Ia sevs l'CU ~ Bar,
cetcm. i inlcialment el domicili.es ti•.
:'<ar...'",I. carree 'de Casp. '28, 3.', l.
bnic!e·2." - Els CoHeSis Oficials de
Graduats S0I:101s' de Cata!uriYo3; Incoe
poran com a ConCltiats aquelles perso
nes' que, trobam.se en pOsSes,sió de la
thulaeló. academlca i plo(ession~l que
requéreixin les nets vígents, reuncixin
I!lS r~quisits que esuiblelxin cls &latuls
l ' els Re¡;larnents deis Col~esis reseee
tius en sol-lidtin la scva- admissié.
Sens p¿rjuaie'i del qu~ disposa l'a
partat anterior; les .rclacions 'del Con
sell o dcls Collegis Teteitorlals de Gra
duatS.Sod.a\s de CarDluny.J. amb altres
CoHegis 'rerrncrtats. de fora de -riuribil
lefritari¡¡J, de ea:iahinya s'establiran por
milja d'ai:ords entr-e les entltats lnteres.
sades.
Article 3,' ~ Els Col.legis inte¡jranls
del Censen de· Coüegis de Catalunya
trndeen. en el'Consel1 Ge¡¡er;11, la lnter,
venció. que la .leSislació de I'Estat ets
;usisni.
'
: ,El ConseJI de CoUeSis de Catllunya
i els Co\!egis que l'inlegrin_ podran t":
.lacionar-se··;).mb-alues Collesis, entitats
o orpnitzacioD'S de la mateixa p~ofcS'
sió dins nmbit lerritoriiIJ di, cau·
lunya; segons els acords recipr.,lCs que
s·estableixin.
.
E's' coHe¡;ials ~n' ers
Article 'l.'
, CoHeSis que intesren el Consell de Col.
Ie.Sis podran e>.:orcir la professió dins de
I'imbit ~erritorial .de qualsevol altre
I=oltesl <:atabl, sempre que hasin o.bon
sut J'l¡abilitaei4 correspone.nt.
Els requisiu· d'habililació, els finra
el Consell de:Collegis en la fonna re~
sJam~nt.ilria' i -es fonarnentaran en el
princifli 'de reciprocitat.,
. Els Co1\e.gi.s porLaran un regi~uc d'a_
ques,tes habiliracioos.
Artiele 5." - Serao funeions prapu:s
del Corisell de Col-1egjs, a més de les
que especifi.cament se li atribu.eixen en
aquest 'Reglament, les sé~üen1S:
Í2) Elaborar els' E:staIU1S Generals
dels Colteg¡s. aid com els seus propis,
¡;i Aprovar cls E:slatuts ¡visar ers
Re.glardents de Re¡¡im Interior de ca
· dascun deIs' CoRegis.
e)' Dirimir. els COnfiiclts que pusuin
sllsot.1r-se enU'e e.ls distints Coltegis.
d) 'Rcsoldre ~ls recursos que Ji in
lerp~in els eoRe.sizts o bé terceres per_
· sones contra qua1sevol deis aetes I!els
.Co1-1c;sis. .
. t") . Exereir les 1tlllciuns diseip)inllrii:s
· respecte als' me.mbres de les Juntes de
Go,'crtl de.ls CoHe.gis 1 Jel flUteix- COn.
seR.
'
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veñlae {Ierquc ets Cctlegls que
bl Tres Ccnseücrs per cadasccn deis
l'intesren tinguin, en cl censen General
Col~c~is que intc¡:rin el Consell. que
de J;¡ Professió i en .:1 Censen dc Col.
serán elegits pc:r les [untes de Covern
le~is, Ia intervencló que lu let:~l;:¡l:i,j de
de cndascuna de les cil.:ldi:s Cernera
n:'stat els .n,...~i¡:,ni.
ciuns.
1..1 presa de possc~sió i la cc.s:l5~ió
¡.:) Establir, sens perjudi"¡ del que
dets mcmbres del Censen es comunl
disposa. el pJ.ril¡:,r.:lf anterior, ets acords
caran al Depart.:lmenl de la Presidencla
rt.5pecte a res relacions del Consen i
de 1;1 Generalit¡¡e de Catalunya.
CDIJe¡:is de útaJuny.¡ arnb d'altres Col.
Ser~ Presidenl del Consell üquell que
Iegts, ennuns o organuzactcns de la
rcsulrl elc;;it pels memores del censen.
matelra profcssió de rora de I'ámblt
entre cfs vocal:; nats. L.a resta de voccb
territorjul de. C,llaluny.¡.
nats rindran la' ccndieid de Vice·prc..~i·
,.} Aprcvar en el PIe, la Membri3, el
derns del Consell.
Balan¡;; i ets Ccmptes. atxf com el preso
Sertln Secretari. 'rrcscrer j Ccmpta
supost de eada exerclc¡ ..
dcr eís qui resulrin eteens pets rnem
'1) informar peecepñvamenr sobre
hres del matetx CI:II1scll i es pcdran acu.
.qualsevol prciecte de mcdificacié de !:;¡
mular aqeests canee... als de vtce-prest,
legislaeió aplicables :lis Gradums So
dcnr, pero no entre elts.
ci:lls 1 als seus Colll!~is Proft:SSionals_
Anide 7/ - El mandat dels Cense
,) Informar delS,projectes de dispc
Jtees-deFapartar b) de I'aedcle anrertcr
slcicns generais de c¡¡r'\ctl!r, ñscst. que
sera de quatre anys. 3 comprar des de
¡¡[ectin 1:1 profes.sió,
l.l d.:irn del seu nomenament, reno·
k) Informar el 'Govern de la Gl!ne
\'ólJlt.sc per meit:lt .cada ,dos, podent
r.liilat' sobn:',roles les normes que aqueSt
.
¿s.;er r~elc~i15.
prcpari relativcs a lc.s condicions genl!
rals de· l'exercici protessiona1.
Article S." -- El Consel1 de Col-le¡,:is
1) . Fomentar, crear i oig¡¡nilz:lr; 3mb
Oficials de Gr.ldu,;¡ts Socials lindra una
· ColraCler suplelori, institucions.- :lssoda. . missió consultí~·a. rC!:uladora i propul
.cions, serveis. publicacions i· activ)taCs
sor¡¡ de la professló, aixi com la (unció
que, sempre en relacid amb ia'profcssió,
'repres!!n:ativa deis afers d'in!er~ Sene:
· tinsuin pér objeete la .promoció cultu~
ral pcr als' Graduats Socials. sens per
T"ilJ, ;Jmb enseny.¡nc6. cursos, seminaris.,
judici. de I'aulonomia i personaJital prQ..
consrcssoS o qua1Sevol allra activirae
pies de .cada Collet:i.
.
·aniloga. enc:unin3da a 1;J formació i el
perfeccionament professlonal, i. estilblir
Anide 9.' .:- Constituir;Jn la Mes¡¡
els concertS i els acords mls, adequals
del ConseU. que funcionara com a Co·
en. aquest sentie amb l'Administració· i
nlissió Permaneñt d'flquesta: El .Presi·
ll:!'; ins;tiluciaus o entitats que cortes·
den!. el Vice.president. el·Secret.:Jri, el
ponsuil;\, per tal d'aplicar als professio~
Trt.5orer j un ma.'{im de dos Consellers.
nalS'- col-leg,iats el' sist~ de Se~urel3t
La Mesa podd resoldre els afers de
Social més'adequat.
"reconegud:l u~Cnci.:l. o de tramie, o'.
. .m) ,TT"ilctir d'assoJir el més :i1t nj
quan tes 'cireums!;lnci~ ah:i ho acon
.:. ,y~1I d:ocupae.o, dels' coUegi.ats, coHabo
sellin. Els sel.4lj .:lcords -si .haSuessin
rane amb.,l'Adm¡nisCTaciÓ en la mesura
d'adopt11r~lo~ s'hauria de' sotmetre ó:l
'que ·sigui'.'ncccSuri.·
'
'ld T"iltifiC":J.ció del COI1sell en la primera
Coordinar t¡;; CoHegis que rinte.
'reunió que aq~~ celebri.
Il.nn. i representar la profCS$ió de' Gra
Anide lO,~ - ' Éi Con~ell es rCllniriJ.
·dúats· Socials:'en' tots'els aspecees i'
cad3 dos mesas. i podril celebrar Jes
ambits.
.
seves sessions en,'qulIIsevol 1I0c de Ca·
, 7lY)' Re~olli~' j'. elabomr"es normes
Qlun~•. Tamb¿ es podr--;l reunir quan
, .'. deontólosiques' propie.s de. la d¡ta· pro
le.<; circumnancies ho ¡¡c:onsellin. La'
fessió., 'sens, perjudici ·.de· 'J'ulterior re·
convocll!ort1 'la ftlr';' el·Presidenr ;Jmb
eu'rs contenciós adminlsD'atlu, de COll'
el vist·i-plau i !;J signatura del Secre
íormila[ .unb el 'que disposa ¡'ardéle
ttlri, o a pelició, com ;¡ mínimo de Tres
-19_l.de, la Llei de C:ltaluny:t 13/1982,
deis seus; membres:
· de 17 de deiernbre,.'d.e Collegis Profeso
Les convocatorics es, re.11¡tO':<lran, al·
siorials.
menys, ilmb .set' dies nal.urals d'antici_
o) Resoldr'e, dins deles seves f;Jcu!,
pació, fent consta fordre del dia,el
tliIS; lci consul=es que Ji siguin fortnu.
lloi; i l"hora di: la ses.si6; al ConseJl
Jades pels:Collegis.
concorren la meitat mes un.: dels s.eus
p). Re5'oldre' Jes prOPOS!es oportunes
membr:s a la primen. con\-Of:3toria, i
respecte a lesqiiestions no' pre\'istes 'en
amb quaisevol nó:nbre de membrl'.S que
el prcsent ·ReS10l.~ent,
concorrin' en la sesona.convocatOria.
ql COordinar la tasC":J. pro[esslonal
La Mesa del Consell es reunir~ babi·
IUalmene, almen~'S. una. veg;rd;-) Cold3 dos
·dels Graduats Soc~ls i l'actuació deIs
Coliegis amb I'Adm[1¡istració PúbliC.1.
mesos. i qu:m la convoqui el President
o b¿ ho sollicitin qu.me deis seus merT\-'
.rl' DeCcnSar els drets i Jes prerro~a
bres. que btlur¡¡n d·anunciar la reunió
ti\·es de la professió d::'vallt els poden¡
;'\JTIb cinc die'~ hábils d'ante1.::lció com a
' .
públics.,
minim • .e~epció (ela deIs motius d"ur
.~i:ncia que es considerin fanament:lls. j
fen~ constar en l'ordre del dia els aters
CAPiToL TI
que s'h.1gin de Ir.lCrar.
En C:lS d·ur¡;enci.a manifesca hom po
dril convocar per a la irnmcdiata reunió
per miljv lelesiilfic o teldOnic.
Anicle 6.~ - :El Conse/! de Col'e~is
. L':assisti!nci;:¡ a les rl!unions ordif¡~rit.s
Oficials de Gr.lduats Socia!s do! Ca~a.
i excraordin;¡ries., lant del Consell Ge~
lünya ,estar;), compoSt:.
nen.1 com de la Mc!Sil d'aquest. ser.i
11) 'Pc;ls Presldents de Iots i Cld:lScun
oblic.a[oria. 1..:1. ralla d-mlstlmcl.;j o 1;J
'deleg3ció d·aqucsla en lres reunions O,
deis Co\./ellis Ofici~1s de Graduals So
. cials que desenvolupin.la sev:l aCluació
més. sense justifie;¡eió sulicient i dins
dins 1'!lm1ñI territorial de útalunya
del mateix any, sera sancioD:ada resb
COIfl a Coo.sellers nats.
mcn~riamcnt,

n)

.

Article ll.~ ...:... E~s ucorés es pren
dran pcr mciona simple i coreespcndrá
:1 cudu Co~le~¡

un nombre de veta i~ual
de c.\lr<::~i:If~, pero w.nlb¿ sera neces
S;lri el VOl Iavcrablc de mes d'unn
quarl¡¡ 'part de !¡¡ representa cié deis Col
Je!:is p resencs. A ereetes de c1:Jmput,
cada Colleg,i hau rú d'enviar al ccescu
la Ilista de coJlegials, amb les altcs i
les belxes d·=U¡UC:SIS, que estaran Con.
rretades pe! Secreta-l. i cada "any res.lr;)
'el nombre de col'¡e~iats enreeísrrars el
31 de desembre de l'any anterior. Els
Ccnsetters nats, en ces que no puguln
axslstir a 1.:1 scsslé, podrán dele.l:.:lr el
seu vol. documemalmenr. en qualscvol
deIs Ccoseucrs.
S'excepruen de [01 l'antericr cts
acores en muti:ria di$ciplinaria pels
quals c.¡¡da Ccnseuer (indrll un voto
sensc possibili I':H de detegaclé, i cs'exi
~ir¡' rnaicria simple en vot:¡ció secreta,
El Presldenr ¡indril ver de qualltat.
Pcrqu~ quedi v.i1idament constituid;J
la .Me:".1 del Consen. caldra Que hi
assisleb::in presen15 'o representats la
meitat m~s/ un deIs seus membres i
sempre que entre ells es \robi el Pre_
sid.:nt o tI Vice-presiden¡ qllC lin¡:u¡ la
'reprcscntació de l'anterior, ~ixj com la
del Secretari o Consel\er en qui ddegui.
:Els acords s'tldoptaran per .simple ma·
joria deis :lssistent.s. El Presiden¡ o qui
lesa!menl el sl.lbstitueb::i decidlra els
empatS amb el seu vot de qUalit.1c.
Els components de la Mts3. .del COIf·
sel1 podran deles.;'\r en qualsevol mem
bre d·aquesta.
De cada un3 de les sessiolls. enc del
Consell com dc la Mes:I, s'ab,:ecara !a
corresponent act¡¡ en la qual CO'nsUIf els
acords :;¡dopt:lcs. que sig,n;¡ra el Secre
tar; <lmb el vis¡·i·p!au del ·Prcsideñt. ¡
es cranscriurJ! .:lis respcctius lIibres es·
pecials a cal efecte,
;11

C,l.pjTOL III
. F"ncioll.< del:; carrrcs fIel Cons~1I

Ar:icle 12.~ '- El President convo·
cara i presidjrlt. 10les les Juntes del Con·
seU i de la Mesa i 'dirigió els seus de
bf1IS, obrine, susp~nent i tancant J.::¡ ·SI'.S·
SIÓ.
',' ,
'. '
./ El President assumii~ la repre~entació
del Consell. en serd l·executOr deIs
3cords í resoldra el... emp.ats amb el scu
yo' de qualilal si aqutsts SubStslien
durant dues votacions succes.sives: sera
I'ordenador de pa.gamen(S i signara amb
el Tresorer els talons murats coomt eh
comptt.5 corcents del'Consell: represen
lara eambé al Consell a 1015 els efectes
lesals da\:ant 13 GeneraJit¡¡t, j·Admi.
nistr.lctó estalal i qualse\'ol deIs ortJ1ns
administr.ltius, execucius o judicials:
nOmcnara entre els Conseller:s les" Co
missi6ns o les Ponencies que siF,.uin
necess:'ries per a la mes bona Sestió deis
afers que intere:ssin o 'si¡:uin compe
Ii:ncia del Consel!. quan aquesl no pU·
~u¡ exercir aquesta racult.:1.c o la dele;:ui
"
en el Presidl:nt,
El Vice-president substiluiñ, pel seu
ordre, el President en les scves funcions.
quan aquest, per qualsevol e;¡u.sa, no
pu¡:ui accuar. i exercira. pe¡ la' delei+l'
ció. les que li encomani el Cansell ;¡
proposta del seu Presidenl.
.. El Secretari s·encarre!'.'lra 'de 1.:1 cor
respond;mcia oficial, de' la cuslbd~ i
3rxiu de la documentació, fitxers, .eic.,
¡eninr curn de. donar complimene als
;Jcords del Consell, redact1ra les nClt.5
de les reunions i un~ Memoria .3nu31
recolli.llt les nctivil;JU de 1'0r~nit2:J.~ió .
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coHesial: cxpcdir;\ amb el vlst-i-plau
del President. les aetes. les eeruñca
'cion:;.i els dccuments.
El 'rresorer custodiara, sota la seva
respon~bUilat. els [on5 del Censen i
haur)o dI.: diposltar. en cometes c:orrents
bancarts o Caixes d'Estalvis, tcts els
ingressos:' efectuará ets cobraments i
'. pagaments, previa crdre del President
i pOrLara ets lIibres de comptabilitat in
dispensables: presentara .al Pie del Con
seü el pressupcst per a cada anualltar.
aixi tODl la liquidacié cereespcnenr de
l'exerclci .eccncmlc anterior, a ñ que
eís -aprovi .0, 'fortiluli els repaltiments
pertícents.
.
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tensar.•se per $( mateix o per mitj1l. d'un
altee conl;Ji1ny membre del mateix Cea
sef¡ o, si s'escau. de' 1:1. Junta de Go
vem del' ColteE-i al ,<!uJI penany.
Arlic:le 16/ -

E.~

consideraran Iahes

eceeses ptls GraduaL\.. Soctats coke

giats, les següents t .
a) Llcusi " La demora o nes.[igenci~
en el compHment de Jes runctcns pro
Iessleeals que ejs són encomancces.
semore que no ccasicnia perjudic:i o
p~rdua nctcris,
b) Greus: L'intolnpliment de les
oblisac:ions esrcbterres pels or~ns ccrn
perents del Co¡'¡e~i., el Censen o C01-le.
gil; o Junl.1de Gcvern: la eesccnstde
CAPíTOL IV
raci6 greu a. aJ.ltoritats, e:lients o como
panys en l'exerclcl de l~ proCessió: les
Rdocions amb la GCllcraWat
f.zltes eeuerades ccnsiderades ccm a
neus. seMe: que h~Si transecrregut en
A;tic:le 13," - Els CoUesis Prctes
, rre aquestes més "d'un any. i en eJ co
stccals.. en tct el que fa.ci reterencta aís
brament d'bonoraris inferícrs als mí.
,a:ipe'c:res institucionals eoeperatlus ecn
nuns.
siMr.iis en aquesta Llei, es relaciona
d Molt sreus: La. insubordinac:íó ln,
rao,.imb el Departament de Govern de
dividual
o co)leetiva: I'alteració mali
1;1 General'itat.
,
ciosa de les dades eonslgnades en do
"Els Co1-le~is Professícnals, en to~ el
cuments que expedelxln e' atorguin ; la
que
refereisi al eoutingut de la sev~
realitzaclé d'aeres .de competencia ¡lh~
profess'i6, es relacionaran amb eis De
partainents de] Govern de la Generalltat , 'c:íta: la falta de probitat: J'acruacte i
eonducta. .del colleslat que ccnsrlrueixl
la' tompetencia' deIs qu:us tingui re!aa6
un dcsprtsligi notori per a la professió.
amb la professió n;spectiva,
'
la 'clandestinitat: les COlIstitutlve¡; de
denete. i la reiteracié en "caJtes greus.
C.l.p/Tot: V
Arucle 17.· - les eorrecetcas discí
plinluies que pUJ:,uin lmpcsar-se als Gra_
·.Recim IICOnÓmlc
duats Social.s Colic~i.ats són les se
í

'es

güents :

'Article 14.~ - El Consen de. Co1l.eg.i.s
a) ser faltes lleus ; Reprensió pri
',t1ndrll plena eapacitat ¡>er adquirir, pOS
vada: apen::e.biment d'cñeí. o repressíé .
'seie i administrar tota eíasse de uecs t
.
por (lIsposar, gravar i hipotecar Uiure . pública.
ment ,els' que 'li pen.oquin, :atnb apli
"b) Per fultes grcus: Suspensió de'
cadó del compliment de la &tVa-propia
l'cxcrciei' ,professional o deIS drets dt'
"finalirat. ' .
coUegiat fins. a uo.~a:Um de sis mesos.
,
Con'tribait3ll al nl.antenimeot del Con.
c) 'Per'Wtes molt sreus: Suspensió
sell de·CoJ.hsis de,Camluny¡t'tolS i· cada
de més de sis meses i lins a un any en
'Iln.,.dels'Co1l.egis de' Cara1unya, amb una
¡'e;-:ere:iei de la professió o' drets de
quora anual que es. pagara per ttimesues
. col~egiat..
.
.\'ew;'llts.
.
.
Per al manteniment del CODseU Ge,
Ardcle 18) ~ Í.'acord de suspensió
. neral: de" Graduats Socials. d"ESpanya, . per més de' 'siS mesos o eXpulsi6, .es
contri.buinn .tOts· els ~o1l.esis amb un
prendrll.' en - votació secreta i amb la
dcu"per ,cent .del total de les quoles_ eonformitat «je les dues terCt1:es parts
mensuals, fiMdes pel dit CODsell Gene
dels membtes de la' Junta.
,nI i: se satUfaran per trimestres ven.'
. A:rtic:l~" :i;.~ ;¡---.:,: '1::15 ac~rds de san
~uts.·.·
"
':"
. Amb'carrec a aque¡ts recursoS econ~
cions per falt"e.s"lJeus, ~reus i molt 'greus,
seran susceptibles de rte:urs d'al~da
mies, 'mes 'les subveocion.s, C10natius i
altres mii:Jans, s'atendran les deweses_ davatlt el € o nsell 'de Collegis de Gra
duats' SochJs."que resoldrll. amb carac
~e ,m.aDt~.niment del. Consell de CoYesis.
ter dcfinit:iu en er'pla corporatiu, :Con·
trJ la resolució del Consell de Collegis
CApiTOL VI
es podrll interP,osar .recurs de reposició
previ aJ contene:iós administtatiu.
disciplinan dtd Cons~U
DrSPOSICIQ TAASSI'rOIUA
de C~U"c.is
Els actuals Cvl~esis Ofic:ials de Gra
Article lS.~ .....:. El Cansell podrá acor··
duats Soeials subsistiran amb J.:s ma
da~ [a imposició de sanc:ions a1s seus
ceixes deoominacions i .imbit territorial
membres. i' als ,qui inl~..rin l~ Juntes
fin~ .a la consrituei,ó deis oportuns Col
dt' Govem dcls Col¡esis Oficials de
lesis Provincials, que, adoptaran els,
Graduats Socials de Catalunya pel.s 'DC
noms d1! les seves provioc:ies,
t~ que !ealitZin i les emis!>ions en que
ineorrin en I'exercici deIs seus carrees. !
així com 'per qualsevol altre' aCle i' omi.....
sió que els sigui Imputable com a con
ti'ari al pr;estisi ¡competencia profes
sional. a·l"bonorabilitat de 1:1. cla.sse o
el respecte aIs scus cOmpanys.
El Consell rt~amentara les SlInc.tOns
se{;ons'la gravetat deIs fets i n'cstablirk
la graduatió, El Consell no les podrll
aplicar sel\.'5e la previa forma ció de l"cx
pedíent, en que sera es.:oltat I'inculpat.
¡.se n permelra d'aport:ar pro\'~s ¡ de
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DEPARTAMENT
DE JUSTICIA
ORDRE
dc 4 dc nO"embrrdf 1988, per la quol, hO"tnl
se comproval p,~vioment l'odequoció o /0 re
r¡¡/it/ll, s'irucriu al Rerisrn de col-legisprofts
510na/$ de la Genero/ital de Cotolun)'o la ",o·
diJicacid deIs Eslatu/s del Conself de CaHegis
de Gmduals Socials de Cato/un,a
Vi$t l'apediCllt ele modifil:Oldd deis E5tatuts
del Consell de CoHegb de Gradu.:w Soclals de
C:Yalunya del qua! en resulta:
-1 Que, al dala 2.9 de selcm.b~ dc 1988, el
Prc:sidellt dd O:InscU de O:Il-Iegis de Graduats
Scciab dc Conaluoya ecs comunica la medifl
cu:ió dcl¡¡Enatu15 del O:II-lcgi ProfasiolW ecn
sislenl CII una nova. miacc:ió de I'anide 1.
-2 Que l~ !usdiLa modi(icació fou aprovada
en ~blca General ExuaOlcl.i.oiria de dala
21 de juliol de 1988.
Vl.SlOS l'Es,latul d1oulollomia de Calalunya.
aprov.u. pe:r la Uti O~l:OI411979.de 18de de
sembrc; la UÓ 13/1982, de 17 de desembre, 50
bre col·ltgis profcuionaJs; el Reglamcol de
coHeg:is professionals de eatalull)'3. apraval pcl
Deaet 329/19&3, de7 dcjuliol; el Dcaet 213/83.
ele31 de maig, pcl qual es deleguell ell el Con
seuer de Justicill. funcioos atn'bui'dcs al Dcpu
ument de la ~idCoda; i el Dn:m 200/19S7.
de 28 de maig, sobrerteSU\lC'tllr.lcid dcl Dcpu
U1nen¡ dc JustIcia;

Atb quc l'aroe1e mo4iril:Olts'adequa a la le
g:aliw;
A1~ que el presem eo:pcd.ical ha e:stal pro
mogut pe:r ~na legitimada, que s'homepcrtat
cl¡¡ dOCWlll:llts c:lo5Cl1cialJ, i que s'han tomplert
tcts ds uim.its C!tablerts;

A prcpcsta de la Dirtccid General de Dret L
eI'EntilalS Juridiqul:$.

Per aquCSUl.

-1

O~1tE:

Do:lato l'adcquadd a la Iegalitat de la roo

dlncaei6 c1e l'anlde I i 4isposo la iICY3. illloCripció
al Registre de coHegis ?rofcslionals rlc la Oc
uen\il3.t de Calalunya.

-2 Dispo$O que c:s publiljw la mo<1ificació
c1cl¡¡ Eswu15 CSllICOWS al Diarl OjíciC/( de la Oc
n~",litat de CflralufI)'ez.
BarccJona, 4 de

lIoYemb~

de 1988

Acrun1 M. BAssclu I PAAts
CollSdJ.c: de Justicia

ÁNNEX

cccseu

A t'artide I deis Es'wuts del
Galtr.l1
de CoHegii dc Gra4u.w Socials de CatalutlY4,
on 4iu carrer Ca.!p, 28. 3r 1'. ha de cür earrer

ele COrsega, 227·229. muesol i baixos.
(88.292.033)

*
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