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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/2899/2020, d’11 de novembre, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de
Pedagogia de Catalunya.
Atès l'expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, del qual resulta que
en data 2 de novembre de 2020 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 de l'article
1.1.3, i s'hi han afegit els articles 2.1.8, 2.2.3 i 2.3.3 dels Estatuts, aprovada en la Junta General
Extraordinària del Col·legi de data 22 d'octubre de 2020;
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/1664/2020, de 25 de maig (DOGC núm. 5639, de 31.5.2020);
Vist que la modificació de l'article 1.1.3, i la incorporació dels articles 2.1.8, 2.2.3 i 2.3.3 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 l'article 1.1.3, així com de la incorporació dels articles 2.1.8, 2.2.3 i
2.3.3 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Pedagogia 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, 11 de novembre de 2020

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
Articles 1.1.3, 2.1.8, 2.2.3 i 2.3.3 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.
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Article 1.1.3
Denominació, domicili i àmbit territorial
La denominació d'aquesta corporació serà Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.
El seu domicili serà, el de l'avinguda Mistral, 20 bis, entresol 2a, de la ciutat de Barcelona. L'àmbit territorial és
el de Catalunya. El Col·legi podrà establir relacions amb altres col·legis estatals i altres organitzacions europees
d'idèntica professió, mitjançant la formalització d'acords entre les entitats interessades.

Capítol I
Col·legiació

Article 2.1.8
Els col·legiats/des emèrits
Seran col·legiats emèrits o col·legiades emèrites, aquells col·legiats i col·legiades rellevants que pel seu
recorregut, compromís i/o bagatge pedagògic -dins o fora del Col·legi-, han fet créixer el Col·legi i la
pedagogia.
La Junta de Govern, periòdicament, valorarà i farà públic el nomenament dels col·legiats/des emèrits/tes, en
funció dels mèrits assolits al llarg de la seva col·legiació, emeten un breu informe de la motivació que ha portat
a fer el nomenament.
En aquest sentit, tindran la consideració i seran nomenats emèrits o emèrites per la Junta de Govern, els
presidents i/o presidentes del Col·legi, del Consell Social i de la Comissió de Deontologia, un cop finalitzat el
seu càrrec.
La Junta de Govern informarà a la Junta General dels col·legiats/des nomenats com a emèrits/tes.
Els col·legiats/des emèrits/tes estaran exempts del pagament de la quota col·legial, si no manifesten el
contrari.

Capítol II
Els drets dels col·legiats
Article 2.2.3
Els drets dels col·legiats/des emèrits/tes
Correspon als col·legiats/des emèrits/tes, el dret a la informació i a la participació de la vida col·legial, igual
que els col·legiats/des. Igualment els correspon el dret a participar en les juntes generals.

Capítol III
Les obligacions dels col·legiats

Article 2.3.3
Les obligacions dels col·legiats/des emèrits/tes
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Col·laborar i donar suport a les iniciatives del Col·legi i donar l'assessorament pel qual siguin requerits pels
òrgans de govern.

(20.318.010)
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