
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/266/2019, de 7 de febrer, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social
de Catalunya.

Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, del qual resulta
que en data 24 de gener de 2019 es va presentar la documentació prevista a l'article 46 de la Llei 7/2006, de
31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació dels articles
6, 7, 8, 9, 63.1, 63.3, 63.4, 63.5, 63.7, 63.9, 64.1, 64.3, 74.1, 75.1, 76.1, 76.2, 76.3, 78.1, 78.2, 79.5, 79.6,
88.1, 88.2, 88.3, i la disposició transitòria primera dels Estatuts, aprovada en l'Assemblea General
Extraordinària del Col·legi de data 13 de desembre de 2018;

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 per la
Resolució JUS/2097/2011, de 22 d'agost, (DOGC núm. 5956, de 5.9.2011);

Vist que la modificació dels articles 6, 7, 8, 9, 63.1, 63.3, 63.4, 63.5, 63.7, 63.9, 64.1, 64.3, 74.1, 75.1, 76.1,
76.2, 76.3, 78.1, 78.2, 79.5, 79.6, 88.1, 88.2, 88.3, i la disposició transitòria primera 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 dels articles 6, 7, 8, 9, 63.1, 63.3, 63.4, 63.5, 63.7, 63.9, 64.1, 64.3,
74.1, 75.1, 76.1, 76.2, 76.3, 78.1, 78.2, 79.5, 79.6, 88.1, 88.2, 88.3, i la disposició transitòria primera dels
Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social 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, 7 de febrer de 2019

 

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
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Annex

Articles 6, 7, 8, 9, 63.1, 63.3, 63.4, 63.5, 63.7, 63.9, 64.1, 64.3, 74.1, 75.1, 76.1, 76.2, 76.3, 78.1, 78.2,
79.5, 79.6, 88.1, 88.2, 88.3, i la disposició transitòria primera dels Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social
de Catalunya

 

Article 6

De la col·legiació

1. En els termes establerts a la legislació vigent, han de pertànyer al Col·legi els treballadors/ores socials que,
en possessió de la titulació universitària de diploma en treball social, grau en treball social, o aquella que la
substitueixi o de la homologació de títol estranger equivalent en els termes que legalment s'estableixi,
exerceixen la professió de treball social i tenen el seu domicili professional únic o principal dins l'àmbit
territorial del Col·legi.

2. No és necessària la col·legiació en el cas dels professionals de la Unió Europea establerts amb caràcter
permanent i col·legiats en qualsevol país de la Unió, que vulguin exercir la professió amb caràcter ocasional a
Catalunya.

3. Podran sol·licitar voluntàriament la col·legiació sense exercici els que, estant en possessió del títol
corresponent, no exerceixin la professió.

 

Article 7

(Supressió)

 

Article 8

(Supressió)

 

Article 9, apartats 1 i 2

9.1 Un cop admès, al sol·licitant li serà expedida la targeta d'identificació corresponent.

Així mateix, caldrà obrir un expedient en què seran consignats els seus antecedents i la seva actuació col·legial
i professional que sigui necessària. El col·legiat estarà obligat a facilitar tothora les dades necessàries per
mantenir actualitzats els antecedents referits. En el moment de l'alta, o en qualsevol altre moment, el
col·legiat podrà indicar la delegació col·legial d'adscripció. La manca de manifestació concreta per part del
col·legiat determinarà la seva adscripció a la delegació en la que el col·legiat tingui el seu domicili professional
i, a manca de comunicació d'aquest, la del domicili particular.

Els col·legiats domiciliats fora de l'àmbit territorial del Col·legi seran adscrits a la seu central.

9.2 El Col·legi disposarà d'un registre de col·legiats inscrits que contindrà les dades necessàries per al
compliment de les funcions col·legials. El tractament de les dades del registre col·legial es realitzarà d'acord
amb la normativa de protecció de dades, i el Col·legi donarà accés públic a aquelles dades que, d'acord amb la
normativa d'aplicació, tinguin el caràcter de públiques.

 

Article 63, apartats 1, 3, 4, 5, 7 i 9

63.1 El Consell de Deontologia Professional consta d'un màxim de set membres i un mínim de cinc que,
preferiblement han de ser representatius de diferents especialitats i àmbits d'intervenció professional. El seu
mandat és individual per a cada un dels seus membres i amb una durada de quatre anys, reelegibles per un
segon mandat consecutiu.

63.3 (Supressió).

63.4 El nomenament dels membres del Consell de Deontologia Professional correspon a la Junta de Govern
d'entre els col·legiats en els que no hi concorri cap conflicte d'interès, hagin manifestat el seu interès en ser-ne
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membres i acreditin els requisits necessaris i aportin els mèrits establerts. A aquests efectes la Junta de
Govern, amb l'ajut del Consell de Deontologia establirà els requisits i mèrits a valorar i obrirà, quan ho estimi
necessari, el termini per a la presentació de la sol·licitud i es comunicarà al web del Col·legi per al general
coneixement.

63.5 En qualsevol cas la Junta de Govern haurà de valorar, com a mínim, l'experiència professional, els
coneixements en l'àmbit de la ètica i/o deontologia professional i la realització de treballs de recerca o estudis
en aquest àmbit.

63.7 Els membres del Consell de Deontologia han d'acreditar una experiència professional mínima de 5 anys.

63.9 La Junta de Govern pot designar membres, sense necessitat d'obrir terminis per a la presentació de
sol·licituds, mentre consideri la idoneïtat d'algun dels sol·licitants d'anteriors convocatòries que no haguessin
estat nomenats membres del Consell de Deontologia.

 

Article 64, apartats 1 i 3

64.1 El Consell de Deontologia Professional funciona de manera col·legiada. Els acords es prenen per consens,
però quan aquest no es pot aconseguir, s'adopten per majoria dels presents. En cas d'empat el/la president/a
té vot de qualitat.

64.3 El Consell de Deontologia Professional es reunirà tantes vegades com sigui necessari, i com a mínim un
cop cada dos mesos. La manca d'assistència reiterada d'algun dels membres del Consell de Deontologia i/o la
desatenció continuada de les seves obligacions serà causa de destitució, per acord de la Junta de Govern.

 

Article 74, apartat 1

74.1 El règim per a l'elecció dels membres de la Junta de Govern del Col·legi i dels membres de les juntes
territorials és el que s'estableix en aquests Estatuts, que es desenvoluparà amb la normativa que, en el seu
cas, dicti el Col·legi en matèria electoral a través dels seus òrgans de Govern.

 

Article 75, apartat 1

75.1 El període de mandat de la Junta de Govern és de quatre anys comptadors des de la data de proclamació
de la candidatura i abans d'haver-se esgotat aquest termini, es celebraran noves eleccions ordinàries. El
mandat de les juntes territorials esta vinculat al mandat de la Junta de Govern.

 

Article 76, apartats 1, 2 i 3

76.1 La Junta de Govern ha de convocar les eleccions ordinàries com a mínim tres mesos abans de la data
prevista per a la celebració de les votacions.

76.2 En cas d'eleccions extraordinàries parcials, la convocatòria correspon a la Junta de Govern, i les votacions
han de tenir lloc en el termini màxim de tres mesos de la data de la convocatòria.

76.3 En el cas d'eleccions extraordinàries motivades per l'aprovació d'una moció de censura, la convocatòria
correspon a la Junta Gestora, i les votacions han de tenir lloc en el termini de tres mesos de la data de la
convocatòria.

 

Article 78, apartats 1, 2

78.1 Des de la data de convocatòria de les eleccions, ordinàries o extraordinàries, i fins a la proclamació de la
candidatura guanyadora, inicia les seves funcions en el Col·legi una Junta Electoral composta per tres persones
col·legiades, que no poden ser candidats ni components de la Junta de Govern, ni assalariats del Col·legi, ni
membres de la Junta Gestora si és el cas.

78.2 La Junta Electoral serà nomenada per la Junta de Govern i estarà composta per: un membre designat pel
Consell de Deontologia d'entre el seus membres, un membre escollit per sorteig aleatori d'entre els col·legiats
que hagin estat col·legiats de manera ininterrompuda els deu anys anteriors a la data de convocatòria electoral
i un membre designat per la Junta de Govern d'entre els membres d'anteriors juntes de govern del col·legi.
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Per a efectuar ei nomenament que correspon per sorteig, la Junta de Govern confeccionarà una llista ordenada
alfabèticament dels col·legiats que constin col·legiats ininterrompudament els deu anys anteriors a la data de
convocatòria electoral, assignant-los un número d'ordre i tot seguit efectuarà un sorteig aleatori d'un número
d'entre els del llistat. El número sortint serà designat membre de la Junta Electoral i seguint un ordre
ascendent, es designaran els suplents que, en el seu cas, calgui designar fins a completar la Junta Electoral. A
aquests efectes, la Junta de Govern estudiarà les excuses o justificacions que puguin oposar els col·legiats
designats que impedeixin l'acceptació del càrrec.

 

Article 79, apartats 5 i 6

79.5 Els membres de la Junta de Govern només poden ser reelegibles per un segon mandat consecutiu per al
mateix càrrec.

79.6 La composició de les llistes haurà de comptar amb una participació proporcionada entre homes i dones,
ponderada amb el perfil demogràfic del cens electoral del Col·legi.

 

Article 88, apartats 1, 2 i 3

88.1 El Col·legi trametrà a cada col·legiat les paperetes de totes les candidatures proclamades i un joc de tres
sobres compost d'un sobre en què figurarà impresa en l'anvers la inscripció "Sobre de documentació electoral" i
l'adreça de destí del Col·legi, d'un segon sobre en què figurarà impresa en l'anvers la inscripció "Sobre per a la
emissió de vot. Votant: nom i cognoms. Núm. de col·legiat: signatura" i d'un tercer sobre en què figurarà
impresa en l'anvers la inscripció "Votació per a les eleccions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya".

88.2 Emissió del vot per correu:

Per tal de garantir el caràcter secret i personal del sufragi l'emissió del vot caldrà efectuar-la de la manera
següent:

1. Dins del sobre "Votació per a les eleccions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya" s'introduirà la
papereta de votació escollida i es tancarà.

2. Dins del "Sobre de documentació electoral" s'introduirà la documentació següent:

a) EI "Sobre per a la emissió de vot. Votant: nom i cognoms. Núm. de col·legiat: signatura" degudament
complimentat i tancat i a l'interior del qual s'hi introduirà el sobre "Votació per a les eleccions del Col·legi
Oficial de Treball Social de Catalunya".

b) Una fotocòpia per ambdues cares del DNI, passaport, targeta de residència o carnet de col·legiat.

3. EI "Sobre de documentació electoral", degudament tancat es remetrà per correu postal al Col·legi de Treball
Social de Catalunya.

88.3 La Junta Electoral, en sessió pública comunicada a les candidatures amb antelació suficient, procedirà a la
obertura del "Sobre de documentació electoral" i verificarà la constància de la documentació necessària i de la
identitat del votant, confrontant la signatura del sobre amb aquelles signatures que constin a l'expedient
col·legial i a la fotocòpia del DNI. Acabades aquestes comprovacions conservarà sense obrir el "Sobre per a la
emissió de vot. Votant: nom i cognoms. Núm. de col·legiat: signatura" fins a la finalització de l'horari de
votacions presencials en que, prèvia comprovació de que no han votat presencialment en cap de les meses
electorals, es passaran a la Mesa Electoral de la Seu de Barcelona per a la introducció a la urna del sobre
"Votació per a les eleccions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya" que s'hi conté.

 

 

Disposició transitòria primera

Els membres del Consell de Deontologia que en el moment de l'entrada en vigor de la modificació dels Estatuts
tinguin vigent el seu nomenament mantindran el seu càrrec fins a l'assoliment del termini de 4 anys, sens
perjudici de les renovacions que es poguessin acordar.

 

(19.042.002)
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