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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COL·LEGI DE 
SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE GIRONA 
REALITZADA EL DIA 8 D’ABRIL DE 2022 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

- Núm.: 1/2022 

- Caràcter: extraordinària 

- Data: 8 d’abril de 2022 

- Convocatòria: segona 

- Horari: de 2/4 de 6 a ¾ de 6 de la tarda 

- Lloc: Sessió virtual a través de Zoom 
 
ASSISTENTS 
 
Yolanda Maria Toral Morente (presidenta)  
Sandra Valldaura Lacambra (vicepresidenta) 
Gemma Masmiquel Boada (interventora) 
Àngela Sáez Torres (tresorera) 
Josep Rovira i Jofre (secretari) 
Maria Cairó Muñoz (vicesecretària) 
Fr. Xavier Hernández Corominas (vocal) 
Mireia Acosta Piqué (vocal) 
Mònica Iborra i Giró (col.legiada) 
Núria Moral Ferrés (col.legiada) 
Clara Marcé i Farrés (col.legiada) 
 
Absències excusades: Pere Serrano Martín (vocal), Anna Linares Bravo (vocal), Mercè 
Comamala Laguna (vocal), Jordi Batllori Nouvilas (col.legiat) i Jordi Turon Serra 
(col.legiat). 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
Únic Aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts del CSITAL Girona 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Únic.- Aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts del Csital Girona. 
 
Vista la Resolució JUS/1126/2010, de 8 d’abril, 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 Col·legi de Secretaris, Interventors i 
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Tresorers d’Administració Local de Girona, publicada en el DOGC núm. 5610, de data 
19.04.2010. 
 
Atès que l’article 36 dels Estatuts determina que la Junta de govern tindrà, entre d’altres, 
les atribucions i les facultats següents: “(...). j) Proposar la modificació d’aquests Estatuts 
a l’Assemblea”, mentre l’article 37 determina que corresponen a l’Assemblea, entre 
d’altres, les atribucions i les facultats següents: “(...). i) Aprovar i modificar els Estatuts, 
mitjançant sessió extraordinària convocada especialment a aquest efecte”. Altrament, 
l’article 43.3 dels Estatuts preveu que l’Assemblea general també es reunirà en sessió 
extraordinària, amb caràcter necessari, entre d’altres, per modificar els Estatuts 
Col.legials. Finalment, la disposició final dels Estatuts estableix que “la seva modificació, 
acordada necessàriament per l’Assemblea general, s’haurà d’ajustar a les disposicions 
que per a la seva aprovació i modificació estableixen aquests Estatuts i, particularment, a 
l’article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals”. 
 
Atès que l’article 46 de la Llei 7/2006, relatiu a l’aprovació i modificació dels estatuts, 
estableix: 
 

“1. Els promotors d'un col·legi professional o les persones que la disposició de 
creació d'aquest designi a aquest efecte han d'acordar el procediment de 
convocatòria i constitució de l'assemblea que n'ha d'aprovar els estatuts. 
 
2. L’aprovació i la modificació dels estatuts han d'ésser acordades per la junta o 
l'assemblea general extraordinària, convocada especialment a aquest efecte. Se 
n'exceptua l'acord de canvi de domicili en la mateixa localitat, que pot ésser 
aprovat per la junta o l'assemblea ordinària. 
 
3. Els estatuts aprovats i llurs modificacions s'han de trametre al departament de 
la Generalitat amb competència en matèria de col·legis professionals, perquè en 
qualifiqui l'adequació a la legalitat, en disposi la inscripció en el Registre de 
Col·legis Professionals i n'ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Si no es produeix cap resolució expressa, els estatuts i llurs 
modificacions s'entenen aprovats per silenci positiu transcorregut el termini de 
sis mesos. 
 
4. Els estatuts dels col·legis professionals i les modificacions respectives entren 
en vigor l'endemà d'haver estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, llevat que estableixin una data d'entrada en vigor posterior“. 

 
Vist que, superada una dècada des de l’aprovació dels Estatuts col.legials, i a la vista del 
funcionament del Col.legi, es fa necessari introduir diverses modificacions en els 
Estatuts del Col.legi. 
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Vist la Junta de Govern, en la sessió de 28 de gener de 2022, va acordar “Proposar a 
l’Assemblea General del Col.legi la referida modificació dels articles 1, 2, 8.3, 9, 22, 25, 
27, 30, 39.1 i 40.2 dels Estatuts del Col.legi, la qual es reunirà en sessió extraordinària”. 
 
Vistes les referides modificacions estatutàries: 
 
Primera. Modificació de l’article 1 (motivació: adaptació a l’actual normativa): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 1 
Denominació i àmbit territorial 
 
El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de Girona 
(d’ara en endavant, el Col·legi) té com a àmbit d’actuació tot el territori inclòs en 
la demarcació territorial de la província de Girona, de conformitat amb el que 
preveu la disposició addicional segona de l’Estatut bàsic dels empleats públics”. 

 
seria substituït per: 
 

“Article 1 
Denominació i àmbit territorial 
 
El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de Girona 
(d’ara en endavant, el Col·legi) té com a àmbit d’actuació tot el territori inclòs en 
la demarcació territorial de la província de Girona, de conformitat amb el que 
preveu l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local”. 

 
Segona. Modificació de l’article 2 (motivació: adaptació de l’actual adreça del Col.legi): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 2 
Seu col.legial 
 
La seu del Col.legi radicarà a Girona ciutat, al domicili que determinin els seus 
òrgans de govern. Actualment, aquest domicili correspon al carrer de Santa Clara, 
48”. 

 
seria substituït per: 
 

“Article 2 
Seu col.legial 
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La seu del Col.legi radicarà a Girona ciutat, al domicili que determinin els seus 
òrgans de govern. Actualment, aquest domicili correspon al passeig General 
Mendoza, 7, 9è, 5a”. 

 
Tercera. Modificació de l’article 8.3 (motivació: adaptació de la nova nomenclatura del 
Departament i Ministeri): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 8 
Relacions externes 
 
1. En tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius que 
preveuen la Llei de col·legis professionals i aquests Estatuts, el Col·legi es 
relacionarà amb la Generalitat de Catalunya per mitjà del departament competent 
en aquesta matèria. 
 
2. Les relacions del Col·legi amb l’Administració de la Generalitat es regeixen pels 
principis de coordinació i cooperació. 
 
La intervenció de l’Administració de la Generalitat sobre l’actuació i el 
funcionament del Col·legi només es pot produir en els supòsits expressament 
establerts per la llei. 
 
3. Pel que fa al contingut de la professió, el Col·legi es relacionarà amb la 
Generalitat per mitjà del Departament de Governació, i amb l’Administració de 
l’Estat per mitjà del Ministeri per a les Administracions Públiques o d’altres 
organismes als quals pertoqui per raó de la matèria, sens perjudici de la 
representació que, a nivell estatal, ostenti el Col·legi Nacional de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de l’Administració Local. 
 
4. Pel que fa referència a la resta de l’Estat espanyol, es mantindrà estreta relació 
corporativa i de col·laboració amb el Col·legi Nacional esmentat o bé amb l’òrgan 
que pugui substituir-lo, amb el Consell de Col·legis de Catalunya, amb la federació 
de col·legis i amb els col·legis provincials, i es formalitzaran, si escau, els acords 
corresponents entre els col·legis interessats”. 

 

seria substituït per: 
 

“Article 8 
Relacions externes 
 
1. En tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius que 
preveuen la Llei de col·legis professionals i aquests Estatuts, el Col·legi es 
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relacionarà amb la Generalitat de Catalunya per mitjà del departament competent 
en aquesta matèria. 
 
2. Les relacions del Col·legi amb l’Administració de la Generalitat es regeixen pels 
principis de coordinació i cooperació. 
 
La intervenció de l’Administració de la Generalitat sobre l’actuació i el 
funcionament del Col·legi només es pot produir en els supòsits expressament 
establerts per la llei. 
 
3. Pel que fa al contingut de la professió, el Col·legi es relacionarà amb la 
Generalitat per mitjà del Departament de la Presidència, i amb l’Administració de 
l’Estat per mitjà del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública o d’altres organismes als 
quals pertoqui per raó de la matèria, sens perjudici de la representació que, a 
nivell estatal, ostenti el Col·legi Nacional de Secretaris, Interventors i Tresorers 
de l’Administració Local. 
 
4. Pel que fa referència a la resta de l’Estat espanyol, es mantindrà estreta relació 
corporativa i de col·laboració amb el Col·legi Nacional esmentat o bé amb l’òrgan 
que pugui substituir-lo, amb el Consell de Col·legis de Catalunya, amb la federació 
de col·legis i amb els col·legis provincials, i es formalitzaran, si escau, els acords 
corresponents entre els col·legis interessats”. 

 
Quarta. Modificació de l’article 9 (motivació: adaptació a l’actual normativa): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 9 
Àmbit de col·legiació 
 
1. Formen part del Col·legi els funcionaris i les funcionàries de l’Administració 
local amb habilitació de caràcter estatal, que tot seguit s’indiquen, que pertanyin 
a alguna de les subescales a què fan referència el núm. 1 de l’article 20 del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, i l’article 10 del Decret 195/2008, de 7 
d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya: 
(...)”. 

 
seria substituït per: 
 

“Article 9 
Àmbit de col·legiació 
 
1. Formen part del Col·legi els funcionaris i les funcionàries de l’Administració 
local amb habilitació de caràcter estatal, que tot seguit s’indiquen, que pertanyin 
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a alguna de les subescales a què fa referència l’article 17 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i l’article 10 del Decret 
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim 
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya: (...)”. 

 
Cinquena. Modificació de l’article 22 (motivació: atesa la dificultat d’aquests darrers 
anys per poder confeccionar una llista electoral amb candidats i candidates per a la Junta 
de govern, a causa de la gran davallada de col·legiats i col·legiades exercents, es proposa 
reduir els seus membres d’11 a 7): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 22 
Composició de la Junta de govern 
 
1. La Junta de govern estarà formada per 11 membres, que hauran de representar 
totes les subescales i categories, amb la composició següent: 

Grup a), tres secretaris o secretàries, dels quals n’hi haurà d’haver almenys 
un de cada categoria. 

Grup b), tres interventors-tresorers o interventores-tresoreres. 
Grup c), tres secretaris-interventors o secretàries-interventores. 

 
2. Els dos llocs restants es cobriran de la forma següent: 

a) Un serà del grup de major nombre de col·legiats o col·legiades existent 
el dia que s’acordi la convocatòria de les eleccions. 

b) L’altre serà el candidat o candidata, pertanyent a qualsevol de les 
subescales abans esmentades, que no hagi resultat elegit pel seu grup i hagi 
obtingut el major nombre de vots. 
 
Si, com a resultat de la votació, es produeix empat per adjudicar aquest lloc, es 
dirimirà per sorteig realitzat per la Mesa electoral. 
 
3. La Junta de govern quedarà disminuïda, en el nombre dels seus components, en 
una quantitat de membres igual al nombre de representants que no s’hagin pogut 
elegir en un determinat grup per manca de candidatura o per insuficiència de 
membres integrants. 
En aquest cas, se suprimirà el lloc previst a l’article 22.2.b). 
 
Així mateix, se suprimirà el lloc previst a l’article 22.2.a) en cas de no tenir 
representació algun dels grups a) i b) de l’article esmentat. 
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4. La Junta escollirà d’entre els seus membres el president o presidenta, el 
vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretària, el vicesecretari o 
vicesecretària, l’interventor o interventora i el tresorer o tresorera. 
 
5. La resta de membres de la Junta de govern tindran la condició de vocals. 
 
6. En qualsevol cas, serà necessari, sempre que les candidatures presentades ho 
facin possible, que s’estableixi una discriminació positiva en el conjunt de 
membres de la Junta de govern de manera que correspongui un mínim d’un 40% 
de la representació a cadascun dels gèneres”. 

 
seria substituït per: 
 

“Article 22 
Composició de la Junta de govern 
 
1. La Junta de govern està formada per 7 membres, en la qual hauran d’estar-hi 
representades, preferentment, totes les subescales amb la composició següent: 
 

a) 1 secretària o secretari, de les categories superior o d’entrada. 
b) 1 interventora/tresorera o interventor/tresorer, de les categories 

superior o d’entrada. 
c) 2 secretàries-interventores o secretaris-interventors. 
d) 3 col·legiades o col.legiats de lliure elecció, sense distingir escales, 

subescales, ni categories. 
  
2. La Junta escollirà d’entre els seus membres el president o presidenta, el 
vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretària, el vicesecretari o 
vicesecretària, l’interventor o interventora i el tresorer o tresorera. 
 
3. La resta de membres de la Junta de govern tindran la condició de vocals. 
 
4. En qualsevol cas, serà necessari, sempre que les candidatures presentades ho 
facin possible, que s’estableixi una discriminació positiva en el conjunt de 
membres de la Junta de govern de manera que correspongui un mínim d’un 40% 
de la representació a cadascun dels gèneres”. 

 
Sisena. Modificació de l’article 25 (motivació: adaptació a la modificació de l’article 22): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 25 
Situació especial dels/de les membres 
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Un cop s’ha pres possessió del càrrec, la baixa en el servei actiu a la província o el 
canvi de categoria o lloc de treball no comportaran com a conseqüència 
immediata el cessament de la Junta. Malgrat això, a petició d’una quarta part del 
cens electoral corresponent a la subescala i categoria que, com a conseqüència 
d’aquests canvis, quedi sense representació a la Junta, aquesta haurà de convocar 
eleccions parcials en el termini màxim de 3 mesos, llevat que la petició es realitzi 
quan falti menys d’un any per a la renovació total de la Junta”. 

 
seria substituït per: 
 

“Article 25 
Situació especial dels/de les membres 
 
Un cop s’ha pres possessió del càrrec, la baixa en el servei actiu a la província o el 
canvi de categoria o lloc de treball no comportaran com a conseqüència 
immediata el cessament de la Junta”. 

 
Setena. Modificació de l’article 27 (motivació: adaptació a la modificació de l’article 22): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 27 
Convocatòria de les eleccions 
 
1. La convocatòria de les eleccions dels membres de la Junta s’acordarà per la 
Junta de govern, s’efectuarà pel president o presidenta del Col·legi i s’haurà de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. La convocatòria i el calendari electoral s’hauran de comunicar a tots els 
col.legiats i les col·legiades. 
 
3. Un exemplar de la convocatòria i dels censos electorals romandrà exposat a la 
seu col·legial, a disposició i examen dels col·legiats i col·legiades. 
 
4. Dins els 15 dies següents a la publicació de la convocatòria, i durant les hores 
d’oficina que s’assenyalin, podran presentar-se a la seu col·legial candidatures 
per a les eleccions. Cada col·legiat o col·legiada candidat haurà de ser proposat 
per un mínim de quatre electors o electores del grup a què fa referència l’article 
22.1, sense que cap elector pugui proposar més d’un candidat o candidata. 
 
També podran presentar-se candidatures col·lectives de cada grup, amb un 
nombre de signatures de suport equivalent al doble de les necessàries per la seva 
presentació individualitzada, sempre que es compleixi la proporcionalitat exigida 
a l’article 22. En aquest cas, cada candidatura podrà incloure un nombre de 
candidats o candidates igual al màxim elegible pel seu grup respectiu (més un 
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altre corresponent al torn a què fa referència l’apartat b) del núm. 2 de l’article 22 
d’aquests Estatuts). 
 
5. De la mateixa manera, cada candidatura col·lectiva podrà incloure el nom d’un 
o d’una suplent per cada grup, als efectes que, de ser candidatura única per cada 
grup, pugui adjudicar-se el lloc de l’article 22.2.b) per la Mesa electoral, 
mitjançant sorteig, entre aquests suplents. 
 
6. Quan el nombre d’electors o electores que formi el cens electoral d’un grup 
sigui inferior a vuit i superior a tres, aquell nombre serà suficient per proposar la 
candidatura col·lectiva del seu grup. Per presentar candidatures individuals, en 
aquest supòsit, serà suficient la proposta d’un col·legiat o col·legiada del grup. Si 
el nombre d’electors és de tres o menys, aquests podran presentar-se, 
directament, com a candidats. 
 
7. A les 17 hores del cinquè dia feiner següent al de la finalització del termini de 
presentació de candidatures, la Junta de govern examinarà i comprovarà les 
presentades, la quantitat dels electors elegibles, dels proponents i dels candidats 
o candidates, i en farà la proclamació. 
 
8. Als candidats o candidates que ho demanin se’ls lliurarà certificació de l’acord 
de proclamació. L’acord esmentat haurà d’incloure una relació nominal de les 
candidatures, per grups, i dels candidats i/o candidates proclamats, per ordre 
alfabètic. 
 
9. En cas que les candidatures presentades siguin igual al nombre de vacants a 
cobrir en cada subescala i categoria, la proclamació de candidats o candidates 
equivaldrà a la seva elecció com a membres de la Junta de govern. 
 
10. En cas que en alguna de les subescales no es donés aquesta circumstància, la 
votació es mantindrà només per a aquella subescala”. 

 

seria substituït per: 
 

“Article 27 
Convocatòria de les eleccions 
 
1. La convocatòria de les eleccions dels membres de la Junta s’acordarà per la 
Junta de govern, s’efectuarà pel president o presidenta del Col·legi i s’haurà de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. La convocatòria i el calendari electoral s’hauran de comunicar a tots els 
col.legiats i les col·legiades. 
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3. Un exemplar de la convocatòria i dels censos electorals romandrà exposat a la 
seu col·legial, a disposició i examen dels col·legiats i col·legiades. 
 
4. Dins els 15 dies següents a la publicació de la convocatòria, i durant les hores 
d’oficina que s’assenyalin, podran presentar-se a la seu col·legial llistes de 
candidatures per a les eleccions, que inclourà el nom de tres suplents.  
 
5. En el supòsit que, passat el termini que assenyala l’apartat anterior, no s’hagi 
presentat cap candidatura, seran candidats o candidates tots els col·legiats i les 
col.legiades. 
 
A l’efecte, amb tots les persones col.legiades, es formarà una llista per a l’elecció 
dels representants de cada subescala, ordenada per subescales, i una altra per a 
l’elecció dels representants de lliure elecció, també ordenada per subescales. 
Dintre de cada grup s’ordenarà alfabèticament. 
 
6. A les 17 hores del cinquè dia feiner següent al de la finalització del termini de 
presentació de candidatures, la Junta de govern examinarà i comprovarà les 
llistes presentades, les quals hauran de constar de 7 titulars i 3 suplents, i en farà 
la proclamació, de la qual s’estendrà el corresponent certificat”. 

 

Vuitena. Modificació de l’article 30 (motivació: adaptació a la modificació de l’article 
22): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 30 
Votacions 
 
1. Excepte en el cas d’elecció automàtica, amb tots els candidats o les candidates 
proclamats es configurarà una llista ordenada en la forma que determina l’article 
27.8 d’aquests Estatuts. 
 
2. La votació serà secreta, i cada elector o electora podrà elegir per cada grup a 
tants candidats o candidates com puguin integrar-se a la Junta de govern, d’acord 
amb el previst a l’article 22. Amb aquesta finalitat, en la convocatòria d’eleccions 
es concretarà el grup al qual corresponen 4 representants a la Junta, segons el 
que preveu l’article 22.2.a). Per al lloc assenyalat a l’article 22.2.b) es podrà 
escollir lliurement a qualsevol candidat o candidata dels proclamats. 
 
3. Seran nul·les les paperetes que continguin qualsevol inscripció diferent a les 
marques amb què s’hagin d’assenyalar els candidats o les candidates escollits, 
així com aquelles que continguin més d’11 marques o en les quals apareguin 
elegits més candidats o candidates dels que, segons l’article 22, corresponen a 
cada grup”. 
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seria substituït per: 
 

“Article 30 
Votació 
 
1. La votació serà secreta, i cada elector o electora podrà elegir entre les diferents 
candidatures proclamades. 
 
2. En cas que només es proclami una única candidatura, no serà sotmesa a votació 
i quedarà proclamada automàticament per constituir la nova Junta de Govern. 
 
3. En el cas que no es presenti cap candidatura, com preveu l’article 27.5 
d’aquests Estatuts, la votació serà secreta i cada elector o electora només podrà 
votar les candidatures de la subescala a què pertany en quant representants de 
cada subescala. Quant al grup de representant de lliure elecció, cada elector o 
electora podrà votar un nombre de candidats o candidates no superior a tres, 
sense limitació de subescales. 
 
Seran elegides les persones que obtinguin major nombre de vots, quedant com a 
suplents les següents. En tot cas caldrà atenir-se a les determinacions de l’article 
22 d’aquests Estatuts”. 
 
 

Novena. Modificació de l’article 39.1) (motivació: adaptació a l’actual normativa): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 39 
L’interventor o interventora 
 
1. Corresponen a l’interventor o interventora les funcions següents: 
 
a) La fiscalització de qualsevol acte, document o expedient que doni lloc al 
reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguin tenir 
repercussió financera o patrimonial. 
b) La intervenció formal de l’ordenament dels pagaments i la seva realització 
material. 
c) La comprovació formal de la destinació de les quantitats assignades a la seva 
finalitat. 
d) La intervenció dels ingressos. 
e) L’informe del projecte de pressupost a aprovar per l’Assemblea. 
f) L’emissió d’informes o dictàmens en matèria econòmica, financera o 
pressupostària demanats pels òrgans del Col·legi. 
g) La realització o l’encàrrec d’auditories internes. 
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h) Correspon també a l’interventor o interventora substituir, en casos d’absència 
o malaltia, el tresorer o la tresorera del Col·legi en les seves funcions, d’acord amb 
el que determina el Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre”. 

 

seria substituït per: 
 

“Article 39 
L’interventor o interventora 
 
Corresponen a l’interventor o interventora les funcions següents: 
 
a) La fiscalització de qualsevol acte, document o expedient que doni lloc al 
reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguin tenir 
repercussió financera o patrimonial. 
b) La intervenció formal de l’ordenament dels pagaments i la seva realització 
material. 
c) La comprovació formal de la destinació de les quantitats assignades a la seva 
finalitat. 
d) La intervenció dels ingressos. 
e) L’informe del projecte de pressupost a aprovar per l’Assemblea. 
f) L’emissió d’informes o dictàmens en matèria econòmica, financera o 
pressupostària demanats pels òrgans del Col·legi. 
g) La realització o l’encàrrec d’auditories internes. 
h) Correspon també a l’interventor o interventora substituir, en casos d’absència 
o malaltia, el tresorer o la tresorera del Col·legi en les seves funcions, d’acord amb 
el que determina el Reial decret 128/2018, de 16 de març”. 

 

Desena. Modificació de l’article 40.2 (motivació: adaptació a l’actual normativa): 
 
L’actual redactat: 
 

“Article 40 
El tresorer o tresorera 
 
1. Corresponen al tresorer o tresorera les funcions següents: 
 
a) La realització dels cobraments i els pagaments que corresponguin amb fons i 
valors del Col·legi. 
b) La custòdia dels fons, els valors i els efectes del Col·legi. 
c) La realització de consignacions i dipòsits en entitats bancàries en 
representació del Col·legi. 
d) La realització de plans de tresoreria, de cara a una distribució eficaç en el 
temps de les disponibilitats dineràries. 
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2. Correspon també al tresorer o tresorera substituir, en casos d’absència o 
malaltia, l’interventor o interventora del Col·legi en les seves funcions, d’acord 
amb el que determina el Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre”. 

 
seria substituït per: 
 

“Article 40 
El tresorer o tresorera 
 
1. Corresponen al tresorer o tresorera les funcions següents: 
 
a) La realització dels cobraments i els pagaments que corresponguin amb fons i 
valors del Col·legi. 
b) La custòdia dels fons, els valors i els efectes del Col·legi. 
c) La realització de consignacions i dipòsits en entitats bancàries en 
representació del Col·legi. 
d) La realització de plans de tresoreria, de cara a una distribució eficaç en el 
temps de les disponibilitats dineràries. 
 
2. Correspon també al tresorer o tresorera substituir, en casos d’absència o 
malaltia, l’interventor o interventora del Col·legi en les seves funcions, d’acord 
amb el que determina el Reial decret 128/2018, de 16 de març”. 

 
A la vista de tot això, l’Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels articles 1, 2, 8.3, 9, 22, 25, 27, 30, 39.1 i 40.2 dels 
Estatuts del Col.legi, en els termes que consten a la part expositiva, tot aprovant, alhora, 
el corresponent text refós dels Estatuts. 
 
Segon.- Facultar el secretari del CSITAL Girona per efectuar els corresponents tràmits 
davant el Departament de Justícia de la Generalitat, a fi i efecte que declari l’adequació 
dels citats preceptes estatutaris a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, i en disposi la inscripció al Registre de 
col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Seguidament, i sense cap més assumpte a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la 
qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
 
El secretari      Vist i plau 
       La presidenta 
 
 


		2022-11-29T08:41:56+0100
	JOSEP ROVIRA JOFRE - DNI 79302536P
	Secretari del CSITAL Girona


		2022-11-29T19:06:04+0100
	40331082F YOLANDA MARIA TORAL (R: Q1766006I)




