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Barcelona, 09 de Maig de 2018

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 2018
MOTIVACIÓ
La motivació principal és articular un mecanisme que permeti als professionals que ja s’han jubilat continuar col·laborant amb
les missions del COETIC.
La condició de membre del col·legi professional només està establerta com a professional exercent o amb possibilitats de ferlo, com és el cas de professionals en situació d’atur o dedicats a altres professions, temporalment o com a dedicació principal.
Per aquesta raó es va establir que la condició de membre col·legiat de COETIC comporta l’alta en l’assegurança de
responsabilitat civil professional específica per l’àmbit informàtic de la qual el col·legi és tenedor.
La condició de jubilat o jubilada, per tant, implica la no possibilitat de permanència com a col·legiat o col·legiada del COETIC.
Aquesta modificació dels estatuts permetrà que persones d’aquest col·lectiu de jubilats, en determinades condicions, puguin
continuar com a membres amb unes característiques especials de membresia.
FONTS LEGALS DEL COETIC

• Llei 2/2001 de 9 de abril, publicada al DOGC 3371 de 19 d'abril de 2001 per la qual es constitueix el Col·legi Oficial
•

•
•
•

d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC)
Estatuts del COETIC aprovats i modificats per les següents resolucions:
• JUS/147/2005 de 19 de gener, publicada al DOGC 4314 de 2 de febrer de 2005
• Resolució JUS/1375/2011 de 30 de maig, publicada al DOGC 5894 de 6 de juny de 2011
• Resolució JUS/2317/2013 de 4 de novembre, publicada al DOGC 6500 de 13 de novembre de 2013
• Resolució JUS/1015/2014 de 7 de maig, publicada al DOGC 6624 de 16 de maig de 2014
Llei 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Llei de Constitució Espanyola de 1978, publicada en BOE 311 el 29 de desembre de 1978
Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre els col·legis professionals
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MODIFICACIONS DEL
TÍTOL II
CAPÍTOL 1 [Dels col·legiats i col·legiades]
Article 15 [Tipus de col·legiats i col·legiades]
a) S’elimina la referència ala jubilació en el punt 3

b) S’hi afegeix el punt 4

AFEGIT DEL
TÍTOL II
CAPÍTOL 1 [Dels col·legiats i col·legiades]
Article 16 bis [Condicions, finalitat i tràmits de la col·legació en situació de jubilació]
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