
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/17/2021, de 8 de gener, de modificació dels Estatuts del Consell de Col·legis de
Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

Atès l’expedient d’adequació a la legalitat de la modificació estatutària afegint la disposició addicional dels
Estatuts del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, aprovada en la reunió de 28 de
juliol de 2020 del Consell;

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 del Consell vigents declarats adequats a la legalitat per
la Resolució JUS/ 1161/2017, de 23 de maig (DOGC núm.7386, de 8.6.2017);

Vist que la modificació estatutària de la disposició addicional dels Estatuts 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 la disposició addicional dels Estatuts del Consell de Col·legis de
Procuradors dels Tribunals de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i
dels col·legis professionals, i disposar-ne la 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, 8 de gener 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

 

 

Annex

Disposició addicional dels Estatuts del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya
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Disposició addicional

Funcionament a distància o de forma mixta dels òrgans col·legiats

1. Els òrgans col·legiats regulats en aquests Estatuts, excepte les comissions delegades, es podran constituir,
convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes, de forma presencial, a distància o mixta,
mitjançant qualsevol suport, de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts.

2. La convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat s'haurà de fer preferentment per mitjans electrònics, i
haurà d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, o aquesta
documentació haurà d’estar disponible en un lloc web accessible i segur.

3. El president o presidenta de l’òrgan col·legiat ha d'assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic
necessari per a la celebració efectiva de la sessió.

En les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància o de forma mixta, els seus membres podran estar
en diferents llocs sempre i quan s’asseguri per mitjans electrònics o telemàtics, considerant-se també tals els
telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres o persones que els supleixin, el contingut de les seves
manifestacions, el moment en que aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre
ells a temps real 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, o altres sistemes
tecnològics o audiovisuals.

Amb independència dels mitjans utilitzats, s'ha de garantir el dret dels membres dels òrgans col·legiats a
participar en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la
formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució.

A tots els efectes, el lloc de les sessions desenvolupades a distància o de forma mixta és la seu del Consell de
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

4. Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots
els membres de l'òrgan col·legiat i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria
absoluta.

5. Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs d'aquesta, els membres de
l'òrgan col·legiat poden presentar esmenes, addicions o propostes alternatives, que han d'ésser debatudes i
votades en la sessió.

6. Sense perjudici de les facultats del president o presidenta de l’òrgan col·legiat per ordenar el debat, en les
deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra.

7. El membres de l’òrgan col·legiat podran accedir a les actes en format electrònic per a consultar-hi el
contingut dels acords adoptats.

 

(21.011.058)
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