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Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/3676/2009, de 21 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de 
la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya.

Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya del qual resulta que en dates 30 de juliol de 2009 i 29 d’octubre 
de 2009 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 en la sessió ordinària del Ple del Consell en data 2 d’abril de 2009;

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, i el Estatuts del Consell vigents, declarats adequats a la 
legalitat per la Resolució de 4 de maig de 1993 (DOGC núm. 1748, de 21.5.1993);

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 d’Infermeres i Infermers 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, 21 de desembre de 2009

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia
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ANNEX

Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

TÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTOL I
Naturalesa, inalitats, règim jurídic i domicili

Article 1
Naturalesa

1.1 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, de confor-
mitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals, és una corporació de dret públic, amb per-
sonalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a la consecució de les seves finalitats 
i l’exercici de les funcions que té encomanades.

1.2 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya és format 
per tots els col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya, els quals 
agrupa.

1.3 La llengua pròpia del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya és el català, sens perjudici del que estableixen l’article 6 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’article 3 de la Constitució.

Article 2
Finalitats

2.1 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té per finalitats 
generals representar la professió infermera davant les Administracions públiques, 
les corporacions professionals i les restants entitats, així com la defensa general de 
la professió infermera d’acord amb els interessos i les necessitats dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya en relació amb l’exercici professional infermer, i exercir 
totes les funcions que li atribueixen la legislació vigent i aquests Estatuts.

2.2 En l’àmbit de les seves finalitats generals, el Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya té atribuïdes les finalitats específiques següents:

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

b) Ordenar i vigilar, dins el marc que estableixen les lleis, l’exercici de la pro-
fessió infermera.

c) Representar els interessos generals de la professió infermera a Catalunya, 
especialment en les seves relacions amb les Administracions públiques.

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

Article 3
Àmbit territorial

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té un àmbit terri-
torial que abasta tot el territori de Catalunya.

Article 4
Règim jurídic

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya es regeix per la 
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, per aquests Estatuts i, supletòriament, per les restants disposicions 
aplicables.
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Article 5
Domicili

5.1 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té el seu 
domicili a la ciutat de Barcelona, c/ Rosselló, 229, 4t. 2ª.

5.2 El seu domicili es podrà modificar, sempre dins el territori de Catalunya, 
per acord del Consell Plenari adoptat en sessió ordinària, quan es vulgui establir 
dins la mateixa localitat, i en sessió extraordinària convocada especialment a aquest 
efecte en la resta dels casos.

5.3 El previst als apartats anteriors s’entén sens perjudici que els òrgans de 
govern del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya mantinguin 
reunions en altres indrets, sempre que es compleixin els requisits establerts en 
aquests Estatuts.

CAPÍTOL II
Funcions

Article 6
Funcions

6.1 Corresponen al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 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 funcions següents:

a) La coordinació dels col·legis professionals que l’integren.
b) La representació i la defensa de la professió infermera dins el seu àmbit 

territorial.
c) Elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari 

comunes a la professió infermera.
d) Informar sobre els projectes normatius que li trametin el Govern o un de-

partament de la Generalitat. Així com els que li sotmeti l’Administració General 
de l’Estat.

e) Recollir i elaborar les normes deontològiques i de bones pràctiques comunes 
a la professió infermera.

f) Conèixer de tots els conflictes 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.

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

h) Fixar equitativament la participació dels col·legis professionals en el sosteni-
ment del Consell amb una periodicitat anual.

i) Determinar els requisits de comunicació que han de complir els col·legiats o 
col·legiades per a l’exercici de la professió infermera en un altre col·legi territorial 
d’infermeres de l’àmbit català.

j) Aprovar la memòria, els balanços i els comptes anuals, així com els pressu-
postos anuals del Consell.

k) Resoldre les reclamacions que puguin formular-se en els processos electo-
rals per a l’elecció dels òrgans de govern dels col·legis territorials d’infermeres i 
infermers de Catalunya.

l) Vetllar perquè l’actuació dels col·legis territorials d’infermeres i infermers 
de Catalunya s’ajusti a les normes que regulen l’exercici de la professió i perquè 
l’actuació col·legial s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.

m) Adoptar les mesures necessàries per tal que els col·legis professionals que 
l’integren compleixin les resolucions dictades pel Consell en les matèries de la 
seva competència.
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n) Informar prèviament a la seva aprovació els decrets que dicti el Consell de Govern 
de la Generalitat de Catalunya en relació amb la modificació de l’àmbit territorial dels 
col·legis professionals que integren el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya. Aquesta modificació podrà produir-se, d’acord amb la llei, per unió o 
fusió de dos o més d’aquests col·legis o per segregació dels mateixos.

o) Impedir, pels mitjans legals adients, l’intrusisme i la clandestinitat en l’exer-
cici de la professió infermera, sens perjudici de la iniciativa i la competència dels 
col·legis professionals que l’integren.

p) Designar representants del col·lectiu d’infermeres i infermers de Catalunya 
en els òrgans consultius de les Administracions públiques d’àmbit català.

q) Adoptar les mesures adients per constituir o completar els òrgans de govern 
provisionals dels col·legis professionals que l’integren, quan no s’acompleixi el 
previst en els estatuts col·legials a aquests efectes.

r) Fomentar, crear i/o organitzar serveis i prestacions de qualsevol naturalesa, 
sempre en interès dels col·legis professionals que integren el Consell i dels profes-
sionals que hi són col·legiats, que tinguin per objecte la promoció i la difusió de la 
professió infermera, l’assistència sanitària i social, la cooperació i el mutualisme, el 
foment de l’ocupació i qualssevol altres actuacions que el Consell consideri conveni-
ents. A aquests efectes podrà establir els acords, convenis i contractes que escaiguin 
amb entitats públiques o privades i crear o participar en qualssevol entitats admeses 
en dret. En tot cas, l’execució d’aquestes funcions en les demarcacions territorials 
catalanes es farà en col·laboració amb els col·legis territorials corresponents.

s) Les altres funcions que li encomani la legislació vigent o li atribueixi el Govern 
per delegació o els mateixos col·legis professionals que l’integren.

6.2 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, com a en-
titat que té atribuïda la coordinació dels col·legis professionals que l’integren i la 
representació i defensa de la professió infermera dins el seu àmbit territorial, està 
facultat per dictar les normes i adoptar els acords que siguin adients per assegurar 
el compliment de les funcions públiques i privades previstes en aquests Estatuts.

TÍTOL II
Organització i règim de funcionament

Article 7
Òrgans de govern i d’assessorament

7.1 Són òrgans de govern del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya els següents:

a) El Consell Plenari.
b) La Comissió Permanent, en el seu cas.
b) El degà o degana.
7.2 L’òrgan d’assessorament i consulta del Consell de Col·legis d’Infermeres i 

Infermers de Catalunya és el Consell Assessor.

CAPÍTOL I
Consell Plenari

Article 8
Naturalesa i funcions

8.1 El Consell Plenari és l’òrgan de govern superior del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

8.2 Per al compliment de les finalitats generals i específiques del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Consell Plenari exerceix les 
funcions que aquesta corporació té atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
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de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i pels presents 
Estatuts.

8.3 El Consell Plenari pot delegar funcions d’execució dels acords adoptats i 
el despatx d’afers de tràmit en la Comissió Permanent, d’acord amb allò que esta-
bleixen els articles 19 i 20. Igualment, pot delegar funcions d’execució dels acords 
adoptats i el despatx d’afers de tràmit en algun dels seus membres, en els termes 
que el mateix Consell Plenari acordi.

Article 9
Composició

9.1 En el Consell Plenari hi són representats tots els col·legis territorials d’in-
fermeres de Catalunya.

9.2 El Consell Plenari és format pels membres següents:
a) Quatre consellers o conselleres nats, que són els presidents o presidentes dels 

quatre col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya.
b) Onze consellers o conselleres, cinc pel col·legi territorial d’infermeres i in-

fermers de Barcelona i dos per cada col·legi territorial d’infermeres i infermers de 
Girona, Lleida i Tarragona, designats per l’òrgan de govern del col·legi territorial 
respectiu. Aquests consellers o conselleres han de ser col·legiats en exercici, amb 
cinc anys d’antiguitat, com a mínim, i no estar sancionats per la comissió d’una 
falta greu o molt greu.

9.3 La pertinença al Consell Plenari dels consellers o conselleres nats mai no 
ho és a títol personal, sinó per raó del càrrec que ocupen en l’òrgan de govern del 
col·legi territorial respectiu.

Article 10
Durada

10.1 Els consellers o conselleres nats han de cessar en la seva condició de tals 
en el moment en què cessin com a presidents o presidentes del seu col·legi territorial 
respectiu, i seran rellevats automàticament per aquells o aquelles que els substitu-
eixin en aquest càrrec.

10.2 La durada del mandat dels consellers o conselleres no nats és de quatre 
anys. Tanmateix, durant el seu mandat poden ser cessats en qualsevol moment per 
acord de l’òrgan de govern del col·legi territorial respectiu. En el supòsit que cessin 
abans de cloure el seu mandat per qualsevol causa, seran substituïts per les persones 
que designi l’òrgan de govern del col·legi territorial respectiu.

10.3 Esgotat el seu mandat, els consellers o conselleres no nats poden ser de-
signats per a l’exercici del càrrec per quatre anys més i així successivament.

Article 11
Càrrecs unipersonals

11.1 El Consell Plenari escull entre els seus membres un degà o degana, un 
vicedegà o vicedegana, un secretari o secretària i un tresorer o tresorera. Cadas-
cun d’aquests càrrecs ha de ser ocupat per un conseller o consellera d’un col·legi 
territorial diferent.

11.2 Els càrrecs a què es refereix l’apartat anterior s’escullen per un termini 
de quatre anys en la forma prevista en l’article 16. Tanmateix, en el cas que no hi 
hagi acord per a l’elecció del degà o degana, els càrrecs esmentats s’assumiran de 
manera rotatòria per representants de cadascun dels col·legis territorials integrats 
en el Consell de Col·legis d’Infermeres de Catalunya, en els termes que estableix 
l’article 63.2 in fine de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals.

11.3 Esgotat el seu mandat, els consellers o conselleres que ocupin els càrrecs 
assenyalats poden ser reelegits per quatre anys més i així successivament, salvant 
el que disposa l’apartat anterior in fine. En tot cas, l’exercici d’un mateix càrrec en 
el Consell Plenari queda limitat, comptant les reeleccions que es puguin produir, a 
un màxim de dotze anys consecutius.
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Article 12
Règim de sessions

12.1 El Consell Plenari es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries.
12.2 Les sessions ordinàries s’han de celebrar amb una periodicitat mensual, 

amb les salvetats que determini el mateix Consell Plenari.
12.3 Les sessions extraordinàries es poden celebrar en qualsevol moment, 

quan ho consideri convenient el degà o degana o quan ho sol·licitin dos consellers o 
conselleres nats o una tercera part dels consellers o conselleres, siguin nats o no.

12.4 Quan la celebració d’una sessió extraordinària la instin els consellers o 
conselleres, aquests han d’indicar forçosament els motius que la justifiquen i els 
assumptes concrets que entenen que s’han d’incloure en l’ordre de dia. En aquest 
cas, la sessió del Consell Plenari s’ha de celebrar en el termini màxim d’un mes des 
que es sol·licità la seva celebració.

Article 13
Convocatòria

13.1 Les sessions les convocarà el secretari o secretària, per ordre del degà o 
degana, que fixarà l’ordre del dia de la sessió, la data, l’hora i el lloc de celebració. 
El degà o degana tractarà de fixar l’ordre del dia de les sessions de comú acord amb 
els membres nats del Consell Plenari.

13.2 La convocatòria, amb expressió dels extrems assenyalats i acompanyada 
de la documentació relativa als assumptes a tractar, si s’escau, s’ha de trametre a 
tots els consellers o conselleres, amb una antelació mínima de setanta-dues hores, 
per qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne la recepció.

13.3 Excepcionalment, quan les circumstàncies així ho aconsellin, a criteri del 
degà o degana, hom pot convocar el Consell Plenari amb caràcter d’urgència, amb 
una antelació mínima de vint-i-quatre hores, sens perjudici dels restants requisits 
de convocatòria.

13.4 No podran tractar-se assumptes que no hagin estat inclosos en l’ordre del 
dia, llevat que hi siguin presents tots els consellers o conselleres i així ho acordin 
per unanimitat.

Article 14
Quòrum

14.1 Per poder considerar la sessió vàlidament constituïda en primera convo-
catòria, cal que hi siguin presents tots els membres del Consell Plenari.

14.2 Si no hi hagués quòrum suficient en primera convocatòria, el Consell 
Plenari es reunirà en segona convocatòria mitja hora més tard de l’hora assenyalada 
en primera convocatòria, sense que calgui especificar aquest extrem, podent con-
siderar-se vàlidament constituïda la sessió en segona convocatòria sigui quin sigui 
el nombre de membres assistents, sens perjudici d’allò que preveu l’article 16.

Article 15
Representació

En els casos d’absència o malaltia, els consellers o conselleres poden fer-se re-
presentar per altres consellers o conselleres.

Article 16
Adopció d’acords

16.1 El degà o degana procurarà que els acords del Consell Plenari s’adoptin per 
consens unànime de tots els consellers o conselleres presents o representats.

16.2 En el cas que això no sigui possible, els acords del Consell Plenari s’adop-
ten per majoria simple de vots dels consellers o conselleres presents o representats, 
seguint el sistema de vot ponderat establert a l’apartat 3.

16.3 Correspon a cada col·legi professional, d’acord amb el sistema de vot pon-
derat, un nombre de vots igual al nombre de les persones col·legiades. No obstant, 
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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.

16.4 El còmput de les persones col·legiades s’ha de fer a 31 de desembre de 
l’any anterior, mitjançant certificació estesa pel secretari o secretària del col·legi 
professional corresponent, amb el vist i plau del president o presidenta. En el supò-
sit que hi hagi discrepància en relació amb aquest extrem correspon resoldre-la al 
Departament de Justícia de la Generalitat o al departament que tingui atribuïdes 
les funcions.

16.5 Als efectes de l’exercici del dret de vot, els consellers o conselleres designats 
per cadascun dels col·legis professionals han de votar en el mateix sentit.

16.6 Per tal d’assegurar el compliment dels requisits anteriors, les votacions es 
faran a mà alçada o per qualsevol altre procediment que permeti conèixer el sentit 
del vot de cadascun dels consellers o conselleres presents o representats.

16.7 De les sessions del Consell Plenari se n’aixecarà l’acta corresponent, que 
ha de contenir la relació dels consellers o conselleres assistents i representats, els 
assumptes tractats, els acords adoptats i el sentit del vot dels consellers o conselleres 
assistents i representats.

Article 17
Vinculació dels acords adoptats

17.1 Els acords adoptats pel Consell Plenari són vinculants per a tots els col·legis 
professionals que l’integren, tant quan es tracti de matèries atribuïdes legalment 
i estatutàriament com a funcions pròpies i irrenunciables del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, com quan, sense ser-ho, s’hagi votat a favor 
de l’adopció d’un acord no comprès entre les matèries indicades.

17.2 Als efectes d’aquest article, es consideren vinculants, per ser matèries 
atribuïdes legalment i estatutàriament com a funcions pròpies i irrenunciables del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, les següents:

a) Les assenyalades en l’article 60.1, 2 i 3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

b) Les assenyalades en els articles 2 i 6 d’aquests Estatuts.
c) Les funcions públiques que exerceixin per delegació del Govern de la Ge-

neralitat.
d) Les funcions que exerceixin per delegació dels col·legis professionals que 

l’integren.
17.3 Sense perjudici de la plena validesa i executivitat dels acords adoptats en la 

forma prevista en l’article 16, i només pel cas de matèries que no siguin vinculants 
d’acord amb l’apartat anterior, el col·legi professional que hagi votat en contra de 
l’acord adoptat majoritàriament podrà no estar vinculat per aquest acord, sempre 
que faci constar en acta expressament i motivada la seva voluntat de no estar-ho.

Article 18
Dietes i compensacions

Els consellers poden percebre les dietes i compensacions que escaiguin per raó 
de la seva dedicació al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, 
les quals han de ser aprovades prèviament pel Consell Plenari.

CAPÍTOL II
Comissió Permanent

Article 19
Composició

19.1 El Consell Plenari pot delegar funcions d’execució dels acords adoptats i el 
despatx d’afers de tràmit en la Comissió Permanent. En aquest cas, serà necessari 
l’acord exprés del Consell Plenari, amb indicació del contingut del mandat o dele-
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gació i del seu abast temporal, com també de la forma solidària o mancomunada 
en què ha d’actuar la Comissió esmentada.

19.2 La Comissió Permanent es compon pel degà o degana, el vicedegà o vi-
cedegana, el secretari o secretària, el tresorer o tresorera i els restants consellers o 
conselleres nats del Consell Plenari.

Article 20
Règim de funcionament

20.1 La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària i extraordinària, en 
els termes que fixi el Consell Plenari.

20.2 És d’aplicació a la Comissió Permanent allò que disposen els articles 13 a 
18, ambdós inclosos, pel que fa al règim de convocatòria, quòrum, representació, 
adopció d’acords, vinculació dels acords adoptats i dietes i compensacions.

CAPÍTOL III
Càrrecs unipersonals

Article 21
Degà o degana

21.1 Correspon al degà o degana l’exercici de les funcions següents:
a) La representació legal del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 

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

b) Coordinar les tasques dels diferents òrgans del Consell.
c) Ordenar la convocatòria, fixar l’ordre del dia i presidir totes les reunions del 

Consell Plenari, de la Comissió Permanent, en el seu cas, i del Consell Assessor, 
obrint, suspenent i aixecant la sessió, atorgant la paraula, dirigint les deliberacions 
i moderant les intervencions.

d) Presidir i dirigir les deliberacions, obrir, suspendre i tancar les sessions dels 
congressos, jornades i simposis que organitzi el Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya i qualsevol altra reunió de col·legiats a la qual assisteixi.

e) Autoritzar l’obertura de comptes bancaris i expedir lliuraments per a la dispo-
sició de fons, juntament amb el tresorer o tresorera, sens perjudici de la delegació 
de signatura que pugui acordar el Consell Plenari.

f) Signar la documentació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya, i autoritzar amb el seu vistiplau les actes del Consell Plenari, de la 
Comissió Permanent, en el seu cas, i del Consell Assessor, i les certificacions i les 
notes de càrrec que expedeixin el secretari o secretària i el tresorer o tresorera, 
respectivament.

g) Autoritzar els informes i comunicacions que es dirigeixin a les autoritats, 
corporacions i particulars.

21.2 L’exercici de la representació legal del Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya faculta el degà o degana per atorgar a tal efecte poders 
generals o especials a procuradors, lletrats o mandataris de qualsevol mena.

Article 22
Vicedegà o vicedegana

22.1 El vicedegà o vicedegana exerceix les funcions que li encomana el degà 
o degana, i el substitueix en cas d’absència, malaltia o impossibilitat d’assistir a les 
sessions del Consell Plenari, de la Comissió Permanent, en el seu cas, i del Consell 
Assessor. En cas de vacant del degà o degana, el vicedegà o vicedegana el substi-
tuirà en condició de degà o degana en funcions fins a la següent sessió del Consell 
Plenari, que s’ha de celebrar en un termini màxim d’un mes des que es produí la 
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vacant. En l’esmentada sessió s’escollirà un nou degà o degana d’acord amb el que 
estableix l’article 11.

22.2 El vicedegà o vicedegana substitueix el secretari o secretària en cas 
d’absència, malaltia o impossibilitat d’assistir a les sessions del Consell Plenari, de 
la Comissió Permanent, en el seu cas, i del Consell Assessor. En cas de vacant del 
secretari o secretària, el vicedegà el substituirà en condició de secretari o secretària 
en funcions fins a la següent sessió del Consell Plenari, que s’ha de celebrar en un 
termini màxim d’un mes des que es produí la vacant. En l’esmentada sessió s’escollirà 
un nou secretari o secretària d’acord amb el que estableix l’article 11.

Article 23
Secretari o secretària

23.1 Correspon al secretari o secretària l’exercici de les funcions següents:
a) Convocar les reunions del Consell Plenari, de la Comissió Permanent, en el 

seu cas, i del Consell Assessor, per ordre del degà o degana.
b) Donar compte al degà o degana dels assumptes i expedients que hagin de 

tractar-se en les reunions del Consell Plenari, de la Comissió Permanent, en el seu 
cas, i del Consell Assessor.

c) Redactar i emetre les actes de les reunions que celebrin el Consell Plenari, 
la Comissió Permanent, en el seu cas, i el Consell Assessor, amb el vistiplau del 
degà o degana.

d) Portar els llibres necessaris pel bon funcionament del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya; estendre les certificacions, amb el vistiplau 
del degà o degana; lliurar les comunicacions, i emetre les circulars i instruccions 
que escaiguin, per ordre del degà o degana; portar el cens de totes les infermeres 
de Catalunya, així com el registre de sancions.

e) Dirigir, sota les directrius del degà o degana, els treballs administratius del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

f) Organitzar les funcions pròpies de la secretaria i custodiar tota la documen-
tació existent en aquesta.

g) Redactar la memòria anual de les activitats realitzades pel Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya al tancament de cada exercici.

h) Exercir les funcions de cap de personal del Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya.

23.2 En cas d’absència, malaltia o impossibilitat d’assistir a una sessió del 
Consell Plenari, de la Comissió Permanent, en el seu cas, i del Consell Assessor, el 
secretari o secretària serà substituït pel vicedegà o vicedegana.

Article 24
Tresorer o tresorera

24.1 Correspon al tresorer o tresorera l’exercici de les funcions següents:
a) Recaptar i custodiar els fons del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 

de Catalunya.
b) Redactar els pressupostos anuals i sotmetre’ls a l’aprovació del Consell 

Plenari.
c) Portar els llibres necessaris per a la deguda constància dels ingressos i despeses 

del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
d) Obrir comptes en institucions bancàries, emetre lliuraments, talons i ordres 

de pagament, autoritzats amb la signatura del degà o degana.
e) Expedir les notes de càrrec, lliuraments i rebuts que suposin moviments dels 

fons del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, amb l’auto-
rització del degà o degana.

f) Redactar la memòria anual de la gestió econòmica del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya al tancament de cada exercici.

24.2 En cas d’absència, malaltia o impossibilitat d’assistir a una sessió del Con-
sell Plenari o de la Comissió Permanent, en el seu cas, el tresorer o tresorera serà 
substituït pel membre dels òrgans esmentats que sigui designat a aquest efecte.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5535 – 29.12.2009 96809

Disposicions

CAPÍTOL IV
Consell Assessor

Article 25
Composició

25.1 El Consell Assessor és format pels membres següents:
a) El degà o degana, que n’exerceix la presidència, el qual pot delegar en el 

vicedegà o vicedegana.
b) El secretari o secretària, que n’exerceix aquesta funció, amb veu i vot.
c) Dues infermeres o infermers designats pel Consell Plenari.
d) Vuit infermeres o infermers designats per l’òrgan de govern del col·legi ter-

ritorial d’infermeres i infermers de Barcelona.
e) Dues infermeres o infermers designats per l’òrgan de govern del col·legi 

territorial d’infermeres i infermers de Tarragona.
f) Dues infermeres o infermers designats per l’òrgan de govern del col·legi 

territorial d’infermeres i infermers de Lleida.
g) Dues infermeres o infermers designats per l’òrgan de govern del col·legi 

territorial d’infermeres i infermers de Girona.
25.2 Els membres del Consell Assessor, llevat dels que ho són per raó del càrrec, 

han de ser col·legiats o col·legiades en exercici, amb cinc anys d’antiguitat, com a 
mínim, i no estar sancionats per la comissió d’una falta greu o molt greu.

25.3 Tant el Consell Plenari com els òrgans de govern dels col·legis territorials 
d’infermeres i infermers de Catalunya han de procurar que les infermeres o infer-
mers designats per formar part del Consell Assessor no siguin membres de l’òrgan 
de govern del col·legi territorial respectiu.

Article 26
Durada

26.1 La durada del mandat dels membres del Consell Assessor, llevat dels 
que ho són per raó del càrrec, és de quatre anys. Tanmateix, durant el seu mandat 
poden ser cessats en qualsevol moment per acord del Consell Plenari o de l’òrgan 
de govern del col·legi territorial respectiu, segons escaigui. En el supòsit que cessin 
abans de cloure el seu mandat per qualsevol causa, seran substituïts per les persones 
que designi el Consell Plenari o l’òrgan de govern del col·legi territorial respectiu, 
segons escaigui.

26.2 Esgotat el seu mandat, els membres del Consell Assessor que no ho són 
per raó del càrrec poden ser designats de bell nou per quatre anys més i així suc-
cessivament.

Article 27
Funcions

El Consell Assessor exerceix funcions d’assessorament i consulta i, entre aques-
tes, les següents:

a) Assessorar sobre les normes relatives a l’exercici professional i al règim dis-
ciplinari comunes a la professió abans de la seva aprovació pel Consell Plenari i 
conèixer els resultats de llur aplicació.

b) Assessorar el Consell Plenari en les qüestions relatives a la coordinació dels 
col·legis professionals que integren el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya i els conflictes que puguin sorgir entre ells.

c) Assessorar el Consell Plenari, a requeriment d’aquest òrgan, en les qüesti-
ons relatives a la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de 
Catalunya.

d) Proposar al Consell Plenari les actuacions que tingui per convenient a l’ob-
jecte d’assolir les finalitats i desenvolupar les funcions que el Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya té atribuïdes.
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e) Conèixer la memòria anual de la gestió econòmica i de les activitats realitzades, 
prèviament a la seva aprovació pel Consell Plenari.

f) Assessorar sobre qualsevol altre assumpte que el Consell Plenari vulgui 
sotmetre a la seva consideració.

Article 28
Règim de sessions

28.1 El Consell Assessor es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries.
28.2 Les sessions ordinàries s’han de celebrar, com a mínim, tres cops a l’any, 

amb una periodicitat quadrimestral.
28.3 Les sessions extraordinàries es poden celebrar en qualsevol moment, quan 

ho consideri convenient el degà o degana o quan ho sol·licitin una tercera part dels 
membres del Consell Assessor.

28.4 Quan la celebració d’una sessió extraordinària la instin una tercera part 
dels membres del Consell Assessor, aquests han d’indicar forçosament els motius 
que la justifiquen i els assumptes concrets que entenen que s’han d’incloure en 
l’ordre de dia. En aquest cas, la sessió de la Comissió s’ha de celebrar en el termini 
màxim d’un mes des que es sol·licità la seva celebració.

Article 29
Règim de funcionament

Pel que fa a la convocatòria, quòrum, representació i dietes i compensacions el 
Consell Assessor es regeix pel que estableixen els articles 13, 14, 15 i 18, respec-
tivament.

Article 30
Adopció d’acords

30.1 Els acords del Consell Assessor s’adopten pel vot d’una majoria de dos 
terços dels membres presents o representats. El degà o degana té vot diriment.

30.2 De les sessions del Consell Assessor se n’aixecarà l’acta corresponent, 
que ha de contenir la relació dels membres assistents i representats, els assumptes 
tractats, els acords adoptats i el sentit del vot dels consellers o conselleres assistents 
i representats.

TÍTOL III
Règim jurídic

CAPÍTOL I
Competències

Article 31
Competències

31.1 Correspon al Consell de Col·legis d’Infermers i Infermers de Catalunya 
l’execució de les competències que l’ordenament jurídic, de forma genèrica, confe-
reix a aquesta corporació de dret públic, en tant que el seu àmbit de representació 
abasta la totalitat del territori de Catalunya i, en especial, la d’aquelles competèn-
cies específiques que li han de permetre assolir les finalitats i exercir les funcions 
establertes en els articles 2 i 6 d’aquests Estatuts.

31.2 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya reconeix, de 
conformitat amb la Llei, l’autonomia i les competències de cadascun dels col·legis 
professionals que l’integren, dins el seu respectiu àmbit territorial, i assumeix la 
coordinació dels col·legis esmentats.

Article 32
Irrenunciabilitat de competències

Les competències públiques són irrenunciables i seran exercides forçosament 
pels òrgans del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya que les 
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tinguin atribuïdes com a pròpies, llevat dels supòsits de delegació, de substitució o 
d’avocació previstos legalment.

Article 33
Eicàcia d’actes i acords

33.1 Els actes i els acords del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya que afectin la seva regulació interna són públics i es donarà la publicitat 
adequada per tal que puguin ésser coneguts convenientment per tot el col·lectiu 
d’infermeres i infermers de Catalunya.

33.2 Els actes i els acords del Consell que tinguin efectes pels col·legis territorials 
d’infermeres i infermers de Catalunya o per qualssevol terceres persones físiques 
o jurídiques seran vàlids i eficaços des de la data en què siguin adoptats, llevat que 
es determini una altra cosa.

33.3 L’eficàcia d’aquests actes i acords restarà demorada quan així ho exigeixi 
el seu contingut, o quan quedi supeditada a la seva notificació o publicació.

33.4 Excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes i els 
acords del Consell que es dictin en substitució d’altres anul·lats, així com també 
quan produeixin efectes favorables als interessats o interessades, sempre que els 
requisits necessaris a aquest efecte es compleixin en la data a què es retrotregui la 
seva eficàcia i no lesionin drets o interessos legítims de tercers.

Article 34
Legislació aplicable

34.1 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, en la seva 
condició de corporació de dret públic i en l’àmbit de llurs funcions públiques, actua 
d’acord amb el dret administratiu i exerceix les potestats inherents a l’Administració 
pública.

34.2 En l’exercici de llurs funcions públiques, el Consell ha d’aplicar en les seves 
relacions amb els col·legis professionals que l’integren, les persones col·legiades i 
els ciutadans i ciutadanes els drets i les garanties procedimentals que estableix la 
legislació de règim jurídic i procediment administratiu aplicable a Catalunya.

34.3 En l’exercici de llurs funcions privades, el Consell resta sotmès al dret privat. 
També es sotmeten al dret privat els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació 
i a les relacions amb llur personal, que es regeixen per la legislació laboral.

CAPÍTOL II
Requisits i invalidesa dels actes i acords

Article 35
Requisits

Els actes i els acords del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
s’adoptaran per l’òrgan competent, d’acord amb el procediment que, si s’escau, 
estigui establert, i caldrà complir els requisits formals i materials que determina la 
legislació de règim jurídic i procediment administratiu aplicable a Catalunya.

Article 36
Invalidesa dels actes i acords

36.1 Són nuls de ple dret els actes i els acords adoptats pels òrgans del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en els quals concorri alguna de 
les circumstàncies següents:

a) Els que lesionin els drets i llibertats susceptibles d’emparament constituci-
onal.

b) Els dictats per òrgan manifestament incompetent.
c) Aquells que tinguin un contingut impossible.
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d) Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dictin com a conseqüència 
d’aquesta.

e) 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.

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals 
s’adquireixen facultats o drets quan no es compleixin els requisits essencials per a 
la seva adquisició.

36.2 També són nul·les de ple dret les normes dictades pel Consell que 
vulnerin la Constitució, les lleis o les altres disposicions administratives de 
rang superior, les que regulin matèries reservades a la llei i les que estableixin 
la retroactivitat de les disposicions sancionadores desfavorables o restrictives 
de drets individuals.

36.3 Són anul·lables els actes i els acords adoptats pel Consell que incorrin en 
qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, inclosa la desviació de poder, o que 
es trobin mancats dels requisits formals indispensables per aconseguir el seu fi o 
produeixen la indefensió dels interessats o interessades.

36.4 La realització d’actuacions fora del temps establert solament implicarà 
l’anul·labilitat de l’acte o acord quan així ho imposi la naturalesa del termini.

CAPÍTOL III
Recursos

Article 37
Recursos

37.1 Els actes i els acords del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya subjectes al dret administratiu posen fi a la via administrativa i poden 
ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que els ha dictat.

37.2 Els actes i els acords del Consell dictats en exercici de funcions delegades 
poden ésser objecte de recurs davant l’Administració delegant. La resolució d’aquest 
recurs posa fi a la via administrativa.

Article 38
Legitimació

Estan legitimats per interposar els recursos previstos en l’article anterior:
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 indeter-
minada de persones, s’entén que qualsevol persona col·legiada en un dels col·legis 
professionals que integren el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya està legitimada per recórrer.

c) Els col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya.
d) L’Administració de la Generalitat.

Article 39
Suspensió de l’execució dels actes i acords impugnats

La interposició del recurs potestatiu de reposició no suspendrà l’execució de 
l’acte o acord impugnat, excepte que l’òrgan que l’hagi de resoldre, d’ofici o 
a instància de part, consideri que pot causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació.
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TÍTOL IV
Potestat i règim disciplinari

Article 40
Potestat disciplinària

Correspon al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya la ins-
trucció, resolució i sanció, en el seu cas, de les faltes comeses pels membres dels 
òrgans de govern dels col·legis professionals que l’integren o del mateix Consell.

TÍTOL V
Règim econòmic

Article 41
Capacitat econòmica i patrimonial

41.1 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té plena 
capacitat jurídica en l’àmbit econòmic i patrimonial per al compliment de les seves 
finalitats, amb independència de l’autonomia en la gestió i administració dels col-
legis professionals que l’integren.

41.2 Els col·legis professionals que integren el Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya han de participar equitativament en el sosteniment d’aquesta 
corporació, en la proporció i la forma que estableixi el Consell Plenari.

Article 42
Recursos

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya es finança amb 
els recursos següents:

Recursos ordinaris:
a.1) Els drets per l’expedició de tota mena de documents, emissió de dictàmens 

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

a.2) La percepció de qualsevol mena de rendes, interessos de capital i beneficis 
que resultin de la gestió i l’administració del seu patrimoni.

a.3) Les quotes que fixi als col·legis territorials d’infermeres i infermers de 
Catalunya, que es determinaran en proporció al nombre de col·legiats el 31 de 
desembre de l’any anterior.

a.4) Qualssevol altres de la mateixa naturalesa que li puguin correspondre.
b) Recursos extraordinaris:
b.1) Les donacions, herències i llegats que s’atorguin al seu favor.
b.2) Les subvencions de tota mena que li concedeixin l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, l’Administració General de l’Estat, les Administracions 
locals o qualsevol altra corporació o institució.

b.3) Les derrames extraordinàries que el Consell Plenari pugui acordar per 
circumstàncies excepcionals.

b.4) Les quantitats que per altres conceptes li puguin correspondre.

Article 43
Gestió i control econòmics

43.1 L’exercici econòmic del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya coincidirà amb l’any natural i es tancarà quan aquest fineixi.

43.2 S’han de sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació els documents 
següents:

a) El projecte de pressupost de l’exercici pròxim, en el qual s’inclouran les partides 
d’ingressos i despeses corresponents, presentat pel tresorer o tresorera.

b) La liquidació i el compte de resultats de l’exercici anterior i el balanç gene-
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ral amb un resum que reculli els resultats econòmics de l’exercici, presentats pel 
tresorer o tresorera.

c) L’informe d’auditoria, emès per un auditor extern, sobre els documents ante-
riors, presentat pel tresorer o tresorera.

d) La memòria anual de la gestió econòmica i de les activitats realitzades, pre-
sentada pel tresorer o tresorera i pel secretari o secretària, respectivament.

43.3 El document a què es refereix l’epígraf a) de l’apartat anterior s’ha de 
presentar al Consell Plenari, a ser possible, abans de l’inici de l’any a què fa refe-
rència, i els assenyalats amb els epígrafs b), c) i d) s’han d’aprovar durant el primer 
semestre de cada anualitat.

43.4 L’informe d’auditoria a què fa referència l’epígraf c) de l’apartat 2 s’entén 
sens perjudici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes pel que fa 
als recursos pressupostaris que hagin de ser transferits per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya o per l’Administració local.

43.5 Perquè els consellers o conselleres puguin realitzar les comprovacions 
oportunes, tots els documents previstos en l’apartat 2 han de ser a la seva disposi-
ció, amb la sol·licitud prèvia, en la secretaria o la tresoreria del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Article 44
Pròrroga del pressupost

En el supòsit que el pressupost no fos aprovat pel Consell Plenari, i fins que no 
es procedeixi a la seva aprovació, es considerarà automàticament prorrogat el de 
l’exercici anterior, amb l’única addició possible de les partides que obligatòriament 
s’hagin d’atendre com a conseqüència del compliment d’una disposició legal o 
d’un acord adoptat amb anterioritat pels òrgans de govern del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

TÍTOL VI
Relacions amb les administracions públiques i altres entitats

Article 45
Relacions amb l’Administració de la Generalitat i les altres administracions pú-
bliques

45.1 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya es relacio-
narà amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en tot allò que es refereix 
als aspectes institucionals i corporatius, mitjançant el departament competent en 
matèria de col·legis professionals.

45.2 Així mateix, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, 
en tot allò que fa referència als aspectes professionals, es relacionarà amb l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya mitjançant els departaments la competència 
dels quals tingui relació amb la professió infermera.

45.3 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té el deure 
de lliurar a l’Administració de la Generalitat, a través del departament competent 
en matèria de col·legis professionals, la informació que aquest li requereixi en re-
lació amb l’exercici de les seves funcions públiques. També té el deure d’elaborar 
i trametre al departament esmentat una memòria anual de la gestió econòmica, 
de les activitats realitzades, de les altes i les baixes produïdes i de les altres dades 
d’interès general que es desprenen del funcionament i de l’actuació del Consell 
fixades reglamentàriament.

45.4 En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, i amb les administracions 
d’altres comunitats autònomes, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya es podrà relacionar a través del Consejo General de Colegios de Enfer-
mería de España, sens perjudici de fer-ho directament.
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Article 46
Relacions amb les entitats professionals de fora de llur àmbit territorial

46.1 El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya és autònom 
respecte a les altres entitats de la mateixa professió de fora de llur àmbit territori-
al.

46.2 Les relacions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
amb les entitats a què fa referència l’apartat anterior es regeixen pels principis 
de col·laboració i cooperació voluntàries i es formalitzen mitjançant un acord o 
un conveni, sens perjudici del dret d’accés, d’acció i de representació directa del 
Consell davant totes les institucions de l’Estat i de les funcions de representació 
que té atribuïdes.

Article 47
Relacions amb les organitzacions sanitàries internacionals

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya procurarà establir 
nexes de relació amb les organitzacions sanitàries internacionals.

TÍTOL VII
Modiicació dels estatuts i dissolució del consell

Article 48
Modiicació estatutària

48.1 Els Estatuts que regulen el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya es poden modificar per acord del Consell Plenari adoptat amb les 
formalitats que estableixen els articles 14, 16 i concordants.

48.2 Per tal d’adoptar aquest acord s’ha de convocar una sessió extraordinària 
del Consell Plenari, que ha d’incloure aquest extrem com a únic punt de l’ordre 
del dia.

Article 49
Dissolució del Consell

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 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

1. Elecció dels càrrecs unipersonals del Consell
La primera elecció dels càrrecs unipersonals del Consell de Col·legis d’Inferme-

res i Infermers de Catalunya a què es refereix l’article 11 s’ha de fer en el mateix 
acte i, de no poder ser així, l’inici del còmput del mandat de tots ells es produirà 
de manera simultània.

2. Aplicació supletòria de la legislació de règim jurídic i procediment adminis-
tratiu

Les disposicions previstes en la legislació de règim jurídic i procediment ad-
ministratiu aplicable a Catalunya tenen caràcter supletori en tot allò no previst 
expressament en el Títol III.

3. Règim disciplinari comú
A l’empara de la facultat de coordinació que ostenta, i d’acord amb allò que 

estableix l’article 60.1.b) de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de profes-
sions titulades i dels col·legis professionals, el Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya ha d’elaborar les normes relatives al règim disciplinari 
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que siguin comunes als col·legis professionals que l’integren. A aquests efectes, 
el Consell Plenari aprovarà un Reglament disciplinari comú, que serà d’aplicació 
obligatòria per a tots els col·legis esmentats.

4. Comissió de Deontologia del Consell
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya es dotarà d’una 

Comissió de Deontologia, la funció principal de la qual serà assessorar el Consell 
Plenari i coordinar, si escau, les comissions de deontologia dels quatre col·legis 
professionals que integren el Consell. El Consell Plenari també n’ha d’establir les 
funcions, composició i reglament de funcionament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1. Òrgans de govern i òrgans unipersonals
La constitució del Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 

de Catalunya i l’elecció dels seus càrrecs s’ha de dur a terme dins el termini de tres 
mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquests Estatuts al DOGC.

Mentre no es constitueixi el Consell Plenari, es mantindran provisionalment el 
Ple i la Comissió Permanent del Consell en la seva actual composició, i quedaran 
prorrogats els mandats i atribucions dels càrrecs unipersonals actuals, que continu-
aran exercint les seves funcions amb caràcter provisional fins al moment en què es 
procedeixi a la constitució del Consell Plenari i, mentrestant, no es desenvoluparà 
cap procés de relleu o substitució en qualsevol d’aquests càrrecs, llevat del cas de 
mort o de malaltia greu que n’impedeixi l’exercici.

2. Disposicions en matèria disciplinària
Mentrestant no es dictin les normes relatives al règim disciplinari comú de la 

professió infermera resulta d’aplicació pel que fa als membres que formen part dels 
òrgans del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya el règim 
disciplinari previst al Títol 6 dels anteriors Estatuts d’aquest Consell, publicats per 
la Resolució del conseller de Justícia de 4 de maig de 1993 (DOGC núm. 1748, de 
21.05.1993), en tot allò que no s’oposi al règim disciplinari establert a la Llei 7/2006, 
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. 
Així mateix, fins al moment en què s’aprovi el Reglament disciplinari comú a què es 
refereix la disposició addicional 3, els col·legis professionals que integren el Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya seguiran aplicant la seva pròpia 
normativa en matèria disciplinària, en tot allò que no s’oposi al règim disciplinari 
establert a la Llei 7/2006, de 31 de maig.

(09.351.071)
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