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Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/1910/2008, de 12 de juny, per la qual, havent·ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriuen en el Registre de Col·legis Professionals 
de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya.

Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya del qual en resulta que en data 4 de juny de 2008 es va presentar el text 
dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat pel Plenari del Consell 
en data 14 de maig de 2008;

Vistos 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 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, la Resolució d’11 de maig de 1999, de publicació 
de les relacions de procediments administratius regulats per la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 2898, de 28.5.1999); i el Estatuts del Consell declarats 
adequats a la legalitat vigent per Resolució de 23 de gener de 1984 (DOGC. núm. 
407, de 15.2.1984);

Atès que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;

Atès 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;

D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al 
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es 
publiqui al DOGC, com a annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 12 de juny de 2008

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia
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ANNEX

Estatuts del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

TÍTOL I

CAPÍTOL I
De la constitució, naturalesa jurídica, objecte i inalitats

Article 1
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals, integra i agrupa els col·legis de metges de Catalunya i té com 
a inalitat la representació de la professió davant la Generalitat, l’Administració de 
l’Estat, el Consejo General de Colegios Médicos de España, i davant la resta d’en-
titats públiques i entitats corporatives del seu entorn, així com la defensa general 
de la professió mèdica d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en 
relació amb l’exercici professional mèdic i complir les inalitats i exercir totes les 
funcions que li assigni la legislació vigent i aquests Estatuts.

Article 2
El Consell de Col·legis de Metges, que té com a àmbit d’actuació tot el territori 

de Catalunya, està integrat per tots els col·legis professionals de metges existents a 
Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Article 3
El Consell de Col·legis de Metges com a corporació de dret públic representativa 

dels interessos professionals, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut 
de Catalunya i la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i 
dels col·legis professionals, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat plena 
d’obrar per al compliment de totes les inalitats i les funcions que té assignades.

Article 4
Aquesta corporació de dret públic es regirà per la Llei 7/2006, de 31 de maig, 

de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, per aquests Es-
tatuts i, amb caràcter supletori, per totes les normes administratives que li siguin 
d’aplicació.

Article 5
1. El Consell de Col·legis de Metges té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, 

Via Laietana núm. 31.
2. Es podrà modiicar el seu domicili, sempre dins de Catalunya, per acord de 

l’òrgan plenari, en sessió ordinària quan es vulgui establir dintre la mateixa localitat, 
i especialment convocada a aquest efecte en la resta dels casos. Aquest requisit és 
independent de la possibilitat que té aquesta corporació pública de realitzar reunions 
dels seus òrgans de govern en altres indrets de Catalunya, sempre que es compleixin 
els requisits que s’estableixen en aquests Estatuts.

Article 6
El Consell de Col·legis de Metges ha de complir, dins l’àmbit de les seves com-

petències, les inalitats que especíicament li delegui o li atribueixi l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i concretament:

a) Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions 
generals de l’exercici de la medicina i la permanència dels seus valors socials.

b) Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici de la pro-
fessió.
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c) Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, especialment 
en les seves relacions amb les administracions públiques.

d) Vetllar perquè l’activitat professional de tot el col·lectiu s’adeqüi als interessos 
dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels problemes que afectin 
la salut pública a Catalunya.

CAPÍTOL II
De les funcions del Consell de Col·legis

Article 7
Corresponen al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, d’acord amb la 

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, les següents funcions:

a) La coordinació dels col·legis professionals que l’integren.
b) La representació i defensa de la professió dins el seu àmbit territorial.
c) Recollir i elaborar les normes deontològiques i de bones pràctiques comunes 

a la professió.
d) Conèixer de tots els conlictes que puguin suscitar-se entre els diferents col-

legis professionals que l’integren i resoldre’ls en primera instància, sens perjudici 
de l’ulterior recurs contenciós administratiu.

e) Exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres dels òrgans 
de govern dels col·legis, així com les que puguin deduir-se en aquesta matèria dels 
membres del Consell de Col·legis.

f) Fixar equitativament i anualment la participació del col·legis professionals en 
el sosteniment del Consell de Col·legis.

g) Determinar els requisits de comunicació que han de complir els col·legiats per 
a l’exercici de la professió en un altre col·legi de metges d’àmbit català.

h) Aprovar la memòria, els balanços i els comptes anuals, així com els pressu-
postos anuals de gestió i inançament del Consell.

i ) Resoldre els recursos que puguin formular-se en els processos electorals per 
a l’elecció de les juntes de govern dels col·legis de metges de Catalunya.

j) Adoptar les mesures necessàries per tal que els seus col·legis compleixin les 
resolucions dictades pel Consell de Col·legis en matèries de la seva competència.

k) Informar de totes les normes que proposi el Govern de la Generalitat que 
afectin aquest col·lectiu professional, així com totes aquelles que l’Administració 
de l’Estat li vulgui sotmetre.

l) Informar prèviament a les resolucions que dicti el Parlament de Catalunya en 
relació amb la modiicació de l’àmbit territorial dels actuals col·legis professionals 
que integren aquest Consell. Aquesta modiicació podrà produir-se, d’acord amb la 
llei, per unió o fusió de dos o més d’aquest col·lectius o per segregació d’una part.

m) Fomentar, crear, organitzar amb caràcter supletori diferents institucions, serveis i 
activitats que, sempre en relació amb la seva professió, tinguin per objecte la promoció 
i la difusió de les ciències mèdiques, l’assistència social i sanitària, la cooperació i el 
mutualisme, el foment de l’ocupació i altres actuacions que consideri convenient. A 
aquests efectes podrà establir els concerts o acords més adients en aquest sentit amb 
l’Administració pública i les institucions, organismes o entitats que correspongui.

n) Totes les altres que siguin atribuïdes per la legislació vigent.

TÍTOL II
De l’organització i composició dels òrgans de govern

Article 8
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, com a òrgan de representació i 

coordinació d’aquest col·lectiu professional, està facultat per adoptar tots els acords 
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i dictar les normes que siguin adients per assegurar el compliment de les funcions 
previstes en aquests Estatuts.

Article 9
El Consell de Col·legis de Catalunya estarà format pels següents òrgans de 

govern:
a) El Plenari.
b) La Presidència.

Article 10
1. En el Plenari, com a òrgan sobirà del Consell de Col·legis, estaran representats 

tots els col·legis de metges de Catalunya.
2. El Plenari es compon de 9 membres que seran designats pels col·legis profes-

sionals de la següent forma:
a) quatre membres nats, que seran els presidents dels quatre col·legis oicials 

de metges de Catalunya.
b) Cinc membres més, un per a cada col·legi de Girona, Lleida i Tarragona, i 

dos per al Col·legi de Barcelona, que les respectives juntes de govern escolliran 
necessàriament entre els membres de les pròpies juntes.

3. La pertinença al Plenari, tant dels membres nats com de la resta, mai serà 
nominativa, sinó per referència als càrrecs de les juntes de govern de cadascun 
dels respectius col·legis, i així es farà constar expressament en totes les actes de 
designació.

Article 11
La durada del mandat dels membres del Plenari del Consell de Col·legis serà de 

2 anys.
De conformitat amb el caràcter no nominatiu dels membres del Plenari, totes les 

persones membres del Plenari, cessaran en el moment que perdin el seu càrrec en 
les respectives juntes de govern dels col·legis.

Els cessaments i les vacants seran proveïts, ins esgotar el termini del mandat, 
per les persones que siguin nomenades pel respectiu col·legi.

Article 12
El Plenari pot delegar funcions d’execució dels acords i el despatx d’afers de 

tràmit en algun dels seus membres. En aquest cas, serà necessari l’acord exprés del 
Plenari, amb indicació del contingut del mandat o delegació, del seu abast temporal, 
del membre o dels membres facultats, i de la manera solidària o mancomunada 
d’actuar.

Article 13
La Presidència del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya correspondrà 

al president del Plenari.
En tot cas, un col·legi no podrà repetir càrrec de president ins transcorregut un 

altre mandat.

Article 14
1. El Plenari elegirà entre els seus membres un president, un vicepresident, un 

secretari i un tresorer.
2. L’elecció de tots els càrrecs haurà de fer-se en el mateix acte i, de no poder ser 

així, l’inici del còmput del mandat de tots ells es produirà de manera simultània.
3. El president i el vicepresident hauran de ser elegits entre els quatre presidents 

dels col·legis professionals que integren el Consell.
4. Els càrrecs de secretari i tresorer s’elegiran entre tots els restants membres del 

Consell que no hagin estat escollits per a la presidència i vicepresidència.
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TÍTOL III
Del funcionament i règim de sessions del Plenari

Article 15
1. El Plenari del Consell de Col·legis es reunirà en sessions ordinàries i extra-

ordinàries.
2. Les sessions ordinàries s’hauran de dur a terme quatre vegades l’any, com a 

mínim, i es convocaran durant el primer mes de cada un dels trimestres de l’any 
natural.

3. Aquestes sessions seran convocades pel president i l’ordre del dia de la reunió 
es tractarà de ixar de comú acord amb els membres nats del Plenari.

Article 16
1. El Plenari del Consell podrà dur a terme sessions extraordinàries en qualsevol 

moment i s’haurà de convocar per acord del president, quan aquest ho consideri 
convenient o quan així ho sol·licitin, com a mínim, dos membres nats del Plenari.

En aquest darrer cas hauran d’indicar forçosament els motius que la justiiquin 
i els assumptes concrets que considerin que s’han d’incloure en l’ordre del dia de 
la sessió extraordinària.

2. En cap cas no podran tractar-se assumptes que no hagin estat expressament 
i clarament inclosos en la convocatòria.

3. En tot cas, la convocatòria del Plenari, amb caràcter extraordinari, correspondrà 
efectuar-la al president, que estarà obligat a fer-ho en el termini màxim d’un mes 
quan ho sol·licitin dos membres nats del Plenari.

Article 17
1. Totes les sessions que dugui a terme el Plenari hauran d’ésser convocades 

prèviament per escrit i adreçades a tots els seus membres.
2. La convocatòria que trameti el secretari del Consell amb la signatura del 

president haurà d’incloure l’ordre del dia de la sessió i indicar clarament la data, 
l’hora, en única convocatòria, i el lloc en què tindrà lloc.

3. La convocatòria s’haurà de trametre amb una anticipació mínima de 10 dies 
a la seva realització.

Article 18
1. Per poder constituir el Plenari hauran d’assistir, entre presents i representats, el 

membre o membres de cada col·legi que representin com a mínim la meitat dels col-
legis professionals integrats en el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

2. L’assistència al Plenari dels càrrecs de president, vicepresident, secretari i 
tresorer no seran delegables. Els altres càrrecs, en cas d’impossibilitat d’assistència, 
poden fer-se representar, però exclusivament per un altre membre de la Junta de 
Govern del col·legi professional que l’hagi nomenat, mitjançant un document de 
delegació atorgat i signat expressament per a cada sessió.

Article 19
Per a l’adopció de tot tipus d’acords, en primer lloc, els membres del Plenari 

intentaran consensuar la unanimitat dels quatre col·legis de metges de Catalunya.
De no arribar-se al consens unànime, o de no assistir a la sessió la totalitat dels 

membres del Plenari, es procedirà de conformitat amb les regles d’adopció d’acords 
següents:

a) Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels col·legis representats pels 
membres presents , seguint el sistema de vot ponderat establert en l’apartat “b”.

b) Correspon a cada col·legi professional integrat en el Consell, d’acord amb el 
sistema de vot ponderat, un nombre de vots igual al nombre de les persones col-
legiades. Tanmateix, per a l’adopció d’acords també cal el vot favorable de més 
d’una quarta part de la representació dels col·legis professionals presents.
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c) El còmput del nombre de persones col·legiades als efectes de la ponderació 
regulada en l’apartat “b” s’ha de fer d’acord amb el nombre de membres de cada 
col·legi el 31 de desembre de cada any. En el supòsit que hi hagi un desacord o dis-
crepància en relació amb aquest assumpte, correspondrà resoldre aquesta qüestió 
al Departament de Justícia del Govern de la Generalitat o al que tingui atribuïdes 
les funcions.

d) Als efectes de l’exercici del dret de vot, correspondrà a cada col·legi integrat 
una sola representació, de manera que els membres de cada col·legi en el Consell, 
ja siguin designats per les respectives juntes de govern, o membres nats, actuaran 
en el mateix sentit.

c) Per tal de complir aquests requisits, qualsevol dels membres presents podrà 
sol·licitar que la votació es realitzi públicament i s’haurà de procedir al recompte 
corresponent dels vots que representi cada col·legi professional.

Article 20
1. Els acords presos pel Plenari són vinculants per a tots els col·legis que integren 

el Consell, tant quan es tracti de matèries atribuïdes legalment i estatutàriament com 
a funcions pròpies i irrenunciables del Consell, com quan, sense ser-ho, s’hagués 
votat a favor de l’adopció d’un acord no comprès entre les matèries indicades.

2. Als efectes d’aquest article, es consideren vinculants, per ser matèries atri-
buïdes legalment i estatutàriament com a funcions pròpies i irrenunciables del 
Consell, les següents:

a) Les contingudes en els articles 60 (apartats 1, 2 i 3) i 61 de la Llei 7/2006, de 
31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, i 
les que li pugui atorgar altra norma legal o reglamentària.

b) Les dels articles 6 i 7 d’aquests Estatuts.
c) Les funcions públiques que exerceixin per delegació.
d) Les funcions i matèries que exerceixi per delegació de tots els col·legis que 

l’integren.
e) Les funcions i matèries que li hagin estat atribuïdes pel mateix col·legi que 

pretengui no estar vinculat.
3. Sense perjudici de la plena validesa i executivitat dels acords presos amb les 

majories estatutàries, i només pels supòsits de matèries que no siguin vinculants 
d’acord amb l’apartat anterior, aquell col·legi que hagi votat en contra de l’acord pres 
majoritàriament podrà no estar vinculat per aquest acord, sempre que faci constar 
en acta de manera expressa i motivada la seva voluntat de no estar-hi vinculat.

Article 21
1. Correspon al president la representació legal del Consell de Col·legis de Metges 

de Catalunya en l’exercici de les seves funcions, en l’execució dels acords del Plenari 
i en totes aquelles actuacions en què hagi d’intervenir el Consell.

2. L’exercici de la representació legal del Consell faculta el president per atorgar 
a tal efecte poders generals o especials a procuradors, lletrats o qualsevol classe 
de mandataris.

3. A més de les anteriors facultats, corresponen al president del Consell, les 
següents:

Coordinar les tasques dels diferents òrgans col·legials.
Presidir totes les reunions que es realitzin.
Fixar el seu ordre el dia.
Ordenar els pagaments, sens perjudici de la delegació de signatura que pugui 

acordar el Plenari.
Signar la documentació del Consell, i autoritzar amb el seu vistiplau les certii-

cacions expedides pel secretari i les actes del Plenari.
4. En cas d’absència, malaltia o impossibilitat d’assistir a una sessió del Plenari 

o a un acte de representació del Consell, serà substituït interinament en totes les 
seves funcions pel vicepresident del Plenari.
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Article 22
El secretari, que tindrà el caràcter de fedatari, redactarà les actes de les correspo-

nents sessions que facin els òrgans col·legiats de govern i dirigirà, sota les directrius 
de la Presidència, els treballs administratius del Consell, portarà la custòdia de tota 
la documentació existent en aquesta i haurà d’expedir les certiicacions amb el vist-i-
plau del president. En cas d’absència, malaltia o impossibilitat d’assistir a una sessió 
del Consell, serà substituït pel membre del Plenari que aquest òrgan designi.

Article 23
Correspondrà al tresorer el desenvolupament de les funcions inherents al seu 

càrrec.

TÍTOL IV
Del règim econòmic

Article 24
1. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya tindrà plena capacitat jurídica 

en l’àmbit econòmic i patrimonial per al compliment dels seus ins, amb indepen-
dència de l’autonomia en la gestió i administració, que correspon als seus respectius 
col·legis professionals.

2. Els col·legis professionals de metges existents a Catalunya hauran de participar 
equitativament en el sosteniment del Consell del Col·legis, d’acord amb la proporció 
i la forma que estableixi el Plenari.

Article 25
A més d’aquesta participació dels col·legis de metges que integren el Consell, els 

seus recursos podran ésser ordinaris i extraordinaris.
Seran recursos ordinaris:
a) Els drets per a l’expedició de tota mena de documents, emissió de dictàmens 

i tots els drets que es puguin deduir pels serveis prestats a requeriment de terceres 
persones físiques o jurídiques.

b) La percepció de qualsevol tipus de rendes, interessos de capital i beneicis que 
es percebin per a la gestió i l’administració del seu patrimoni.

c) qualsevol altre que fos legalment possible de similar característica.
Seran recursos extraordinaris:
a) Les donacions, herències i llegats que es puguin atorgar al seu favor.
b) Les subvencions de tota mena que li concedeixi la Generalitat de Catalunya, 

l’Administració de l’Estat o qualsevol altra corporació o institució.
c) Les quantitats que per altres conceptes li puguin correspondre.

Article 26
1. L’exercici econòmic del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya coincidirà 

amb l’any natural i es tancarà quan aquest ineixi. Correspondrà a una comissió 
formada pel president, el vicepresident, el secretari i el tresorer presentar en la 
primera sessió ordinària que dugui a terme el Plenari per a la seva aprovació els 
següents documents:

a) El projecte de pressupost de l’exercici vinent, on s’inclouran les partides 
d’ingressos i despeses corresponents.

b) La liquidació i el compte de resultats del pressupost de l’exercici anterior i el 
balanç general i un resum que reculli els resultats econòmics de l’exercici.

c) L’informe d’auditoria sobre els documents anteriors.
d) La memòria anual de gestió econòmica i de les activitats realitzades.
El document assenyalat en l’apartat a) haurà de ser presentat en la primera sessió 

ordinària que faci el Plenari, i els assenyalats amb les lletres b) a d) s’hauran d’aprovar 
durant el primer semestre de cada anualitat.
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2. Tots els documents previstos en l’apartat anterior hauran d’estar a la Secretaria 
del Consell de Col·legis a la disposició dels membres del Consell, per tal de poder 
realitzar les comprovacions que considerin adients.

Article 27
En el supòsit que el pressupost no fos aprovat pel Plenari, es considerarà automà-

ticament prorrogat el de l’exercici anterior ins que aquesta no es produeixi, amb 
l’única addició possible de les partides que obligatòriament hagin d’atendre com a 
conseqüència del compliment d’una disposició legal, o per implicar el compliment 
d’un acord adoptat amb anterioritat pel mateix Consell.

TÍTOL V
Del règim jurídic del Consell

CAPÍTOL I
Competència

Article 28
1. Correspon al Consell de Col·legis l’exercici de les competències que l’ordena-

ment jurídic, de forma genèrica, atorga a aquesta corporació de dret públic, en tant 
que el seu àmbit de representació es refereix a la totalitat del territori de Catalunya, 
i en especial a aquelles competències especíiques que li han de permetre de portar 
a terme les inalitats i funcions establertes en els articles 6 i 7 d’aquests Estatuts.

2. El Consell de Col·legis de Metges reconeix, de conformitat amb la Llei, l’au-
tonomia i les competències de cadascun dels col·legis professionals que l’integren, 
dins el seu respectiu àmbit territorial, i assumeix, de forma expressa, una funció 
coordinadora.

Article 29
La competència és irrenunciable i serà exercida forçosament pels òrgans del 

Consell que la tinguin atribuïda com a pròpia, llevat dels casos de delegació, de 
substitució o d’avocació previstos legalment.

Article 30
1. Els acords i actes del Consell de Col·legis que afectin la seva regulació interna 

són públics i es donarà la publicitat adequada per tal que puguin ésser reconeguts 
convenientment per tot el col·lectiu.

2. Els actes o acords del Consell que tinguin efectes a tercers o als col·legis de 
metges seran vàlids i produiran efectes d’ençà de la data en què siguin aprovats, 
llevat que es disposi sobre ells una altra cosa.

3. L’eicàcia d’aquests restarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de 
l’acte, o quedi supeditada a la seva notiicació o publicació.

4. Excepcionalment, podrà atorgar-se eicàcia retroactiva als actes i els acords 
que es dictin en substitució d’altres anul·lats, així com quan produeixin efectes 
favorables als interessats, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin en la 
data en què es retrotregui la seva eicàcia i aquests no lesionin drets o interessos 
legítims de tercers.

5. El Consell, en la seva condició de corporació de dret públic i en l’àmbit de 
les seves funcions públiques, actua d’acord amb el dret administratiu i exerceix les 
potestats inherents a l’Administració pública, aplicant en les seves relacions amb els 
col·legis, les persones col·legiades i els ciutadans els drets i les garanties procedi-
mentals que estableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

En l’exercici de les seves funcions privades, el Consell resta sotmès al dret pri-
vat. També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, a la 
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contractació i a les relacions amb el seu personal, que es regeixen per la legislació 
laboral.

CAPÍTOL II
Requisit i contingut dels actes i acords del Consell de Col·legis

Article 31
Els actes que adopti el Consell de Col·legis es produiran per l’òrgan competent, 

mitjançant el procediment que, si escau, estigui establert, i caldrà complir els requisits 
formals i materials que s’estableixen en la normativa de procediment administratiu 
comú vigent a Catalunya.

Article 32
1. Seran nuls de ple dret els actes adoptats pels òrgans del Consell de Col·legis 

en què es produeixi algun dels següents supòsits:
a) Els dictats per òrgan manifestament incompetent.
b) Aquells que tinguin un contingut d’impossible compliment o siguin consti-

tutius de delicte.
c) Els adoptats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 

establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la 
voluntat dels òrgans col·legiats.

2. Són anul·lables els actes i acords adoptats que incorreguessin en qualsevol 
infracció de l’ordenament jurídic, inclosa la desviació de poder, o estiguin man-
cats dels requisits formals indispensables per aconseguir el seu i, o produeixen la 
indefensió dels interessats.

CAPÍTOL III
Sistema de recursos

Article 33
Els actes i els acords subjectes a dret administratiu del Consell posen i a la via 

administrativa i poden ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció con-
tenciosa administrativa. No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de 
reposició davant el mateix Consell.

Article 34
Estaran legitimats per interposar els recursos establerts en els articles anteri-

ors:
a) quan es tracti d’un acte, acord o resolució que tingui efectes jurídics indivi-

dualitzats, els titulars d’un dret subjectiu o d’un interès legítim, personal i directe 
en l’assumpte.

b) quan es tracti d’un acte, acord o resolució que afecti una pluralitat indetermi-
nada de persones, s’entendrà que qualsevol col·legiat pertanyent a un col·legi que 
pertanyi al Consell està legitimat per recórrer.

c) Els col·legis professionals de metges de Catalunya.
d) L’Administració de la Generalitat.

Article 35
La interposició del recurs de reposició previst en aquest capítol no suspendrà 

l’execució de l’acte o acord impugnat, excepte que el Plenari del Consell, d’oici 
o a instància de part, consideri que pot causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació.
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Article 36
Les disposicions previstes en la normativa de procediment administratiu comú 

vigents a Catalunya tindran caràcter supletori en tot allò no previst expressament 
en aquest capítol.

TÍTOL VI
Potestat i règim disciplinari

Article 37
Correspon al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya l’enjudiciament i 

sanció de les faltes comeses pels membres de les juntes de govern dels col·legis o 
del mateix Consell.

TÍTOL VII
De les relacions amb les administracions públiques

Article 38
1. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es relacionarà en l’àmbit de 

la Generalitat de Catalunya, en tot el que fa referència als aspectes institucionals i 
corporatius, amb el departament competent en matèria de col·legis professionals.

2. Així mateix, el Consell de Col·legis de Metges, en tot el que respecta al con-
tingut de la professió, es relacionarà en l’àmbit de la Generalitat amb el departament 
competent en matèria de salut.

3. En l’àmbit de l’Administració general de l’Estat, i amb les administracions 
d’altres comunitats autònomes, es podrà relacionar a través del Consejo General de 
Colegios Oiciales de Médicos, sense perjudici de fer-ho directament.

Article 39
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya procurarà establir els nexes de 

relació amb les organitzacions sanitàries internacionals.

TÍTOL VIII
De les modiicacions estatutàries i de la dissolució del Consell

Article 40
1. Els Estatuts que regulen el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya podran 

ser modiicats per acord del Plenari del Consell amb el mateix quòrum de votació 
previst a l’article 19 i següents d’aquests Estatuts.

2. Per tal de procedir a adoptar aquest acord serà necessària la convocatòria 
d’una sessió extraordinària del Plenari, que inclourà com a únic punt de l’ordre del 
dia la modiicació que es pretengui portar a terme.

Article 41
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es pot dissoldre per raó de la 

dissolució de tots els col·legis professionals que l’integren, per la reducció d’aquests 
a un de sol o per la seva fusió en un sol col·legi professional d’àmbit català.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Règim disciplinari comú

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya elaborarà les normes relatives 
al règim disciplinari que siguin comunes als quatre col·legis de metges que l’inte-
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gren, en mèrits de la facultat de coordinació que ostenta i d’allò que preveu l’article 
60.1.b) de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i 
dels col·legis professionals.

A aquests efectes, el Consell aprovarà un Reglament disciplinari comú, que serà 
d’aplicació obligatòria per tots els col·legis que l’integren.

Segona
Comissió de Deontologia del Consell

El Consell es dotarà d’una Comissió de Deontologia, la funció principal de la qual 
serà assessorar al Plenari i coordinar, si escau, les comissions de deontologia dels 
quatre col·legis que composen el Consell, i les funcions, composició i reglament 
de funcionament acordats pel Plenari.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Òrgans de govern

La constitució del Plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i l’elecció 
dels seus càrrecs es realitzarà dins dels dos mesos següents a la data d’aprovació 
d’aquests Estatuts per l’òrgan plenari anterior, o dins els quinze dies següents a la 
data de notiicació de la resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya en la qual es resolgui respecte a l’adequació a la legalitat del text esta-
tutari, en el supòsit que aquesta notiicació es produeixi abans de transcorregut el 
període de dos mesos esmentat.

Mentre no es constitueixi el nou òrgan plenari, es mantindrà provisionalment la 
Comissió Permanent del Consell en la seva actual composició, i quedaran prorrogats 
els mandats i atribucions del president i secretari actuals, que continuaran exercint 
les seves funcions amb caràcter provisional ins al moment en què es produeixi la 
constitució del nou òrgan, i no es produirà cap procés de relleu, rotació o substitució 
en qualsevol dels càrrecs, llevat del cas de mort o de malaltia greu que n’impedeixi 
l’exercici.

Segona
Disposicions en matèria disciplinària

En tant no es dictin les normes relatives a l’exercici professional i al règim dis-
ciplinari comuns a la professió, resulta d’aplicació pel funcionament intern del 
Consell el procediment disciplinari previst als articles 49 a 62 dels anteriors Estatuts 
d’aquest Consell en tot allò que no s’oposi al règim disciplinari establert a la Llei 
7/2006, de 31 de maig.

Tanmateix, ins al moment en què s’aprovi el Reglament disciplinari comú establert 
en la disposició addicional única, cadascun dels col·legis que integren el Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya continuarà aplicant íntegrament la seva pròpia 
normativa en matèria disciplinària.

(08.164.013)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

ORDRE
EDU/299/2008, d’11 de juny, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició 
de llibres de text i material didàctic complementari per a l’alumnat d’educació 
primària i d’educació secundària obligatòria, escolaritzat en centres sostinguts 
amb fons públics durant el curs 2008·2009.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 83 que, 
per garantir la igualtat de totes les persones en l’exercici del dret a l’educació, els 
estudiants amb condicions socioeconòmiques desafavorides tinguin dret a obtenir 
beques i ajuts a l’estudi.

Amb aquest objectiu, el Departament d’Educació ha iniciat els tràmits per a 
la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Política 
Social i Esport, mitjançant el qual es inançarà aquesta convocatòria d’ajuts per a 
l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari destinats a l’alumnat 
dels ensenyaments obligatoris matriculat en centres educatius sostinguts amb fons 
públics, per al curs escolar 2008-2009.

Alhora, mitjançant una altra convocatòria especíica el Departament d’Educació 
concedeix ajuts als centres que sol·liciten participar en el Programa cooperatiu per 
al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular, la implantació 
generalitzada del qual està prevista pel Pacte Nacional per a l’Educació. Per tal 
d’optimitzar l’ús dels recursos públics, s’articula el contingut d’aquests ajuts indi-
viduals amb els ajuts concedits als centres pel Programa esmentat.

Per tot això, d’acord amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i el capítol Ix del Text refós de la Llei de inances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta 
de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa,

ORDENO:

Article 1
Objecte

S’obre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres 
de text i material didàctic complementari, destinats a l’alumnat dels ensenyaments 
obligatoris matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, 
per al curs escolar 2008-2009, la qual es regeix per les bases reguladores que consten 
a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d’aquests ajuts un import total màxim d’11.663.049,00 
euros, amb càrrec al crèdit EN04 D/480000100/4250 del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2008, condicionat a l’efectiva aplicació de la retenció de 
crèdit amb número d’operació 00163.2.08.3.1.0006077, del Ministeri d’Educació, 
Política Social i Esport, destinat al inançament del conveni de col·laboració per al 
curs escolar 2008-2009.

Aquesta quantitat es podrà incrementar d’acord amb les sol·licituds rebudes i les 
disponibilitats pressupostàries.

Article 3
Distribució dels ajuts

La quantitat individual màxima dels ajuts a concedir és de 100.00 euros. En 
qualsevol cas, quan l’alumne estigui escolaritzat en un centre que participi en el 
Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material 
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