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RESOLUCIÓ
JUS/2154/2012, de 8 d’octubre, de modiicació dels Estatuts del Col·legi d’Advocats
de Sabadell.
Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Sabadell
del qual resulta que en data 4 de juliol de 2012 es va presentar la documentació
prevista a l’article 46 a la llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació dels articles 41 i 52 i de
la disposició final dels Estatuts, aprovada en la Junta General Extraordinària del
Col·legi de 23 de març de 2012;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva
2006/123/CE, del parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a
la legalitat per la Resolució JUS/782/2010, de 10 de març (DOGC núm. 5594, de
24.3.2010);

Vist que la modificació dels articles 41 i 52 i de la disposició final dels Estatuts
s’adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat dels articles 41 i 52 i de la disposició final
dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Sabadell 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 aquesta modificació es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta
Resolució.
Barcelona, 8 d’octubre de 2012
m. pILaR fERNáNDEz BOzaL
Consellera de Justícia
aNNEx

Modiicació dels articles 41 i 52 i de la disposició inal del Estatuts del Col·legi
d’Advocats de Sabadell
article 41
la Junta de Govern és l’òrgan de direcció i gestió de l’acció de govern del Col·legi,
administra la corporació, executa els acords de la Junta General, designa els representants del Col·legi en el Consell dels Il·lustres Col·legis d’advocats de Catalunya i
en el Consejo General de la Abogacía Española, i exerceix la potestat disciplinària
i la resta de funcions que li atribueixen els presents Estatuts.
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la Junta té caràcter col·legiat i està formada per un degà, un vicedegà o diputat
primer, un diputat segon, un diputat tercer, un diputat quart, un diputat cinquè, un
diputat sisè, un tresorer, un bibliotecari i un secretari.
El nombre de diputats es pot ampliar fins al límit que estableixi la normativa
professional, amb l’acord previ de la Junta General.
Tots els càrrecs de la Junta són honorífics i gratuïts, i comporten l’obligació
d’assistència a les juntes.
Els càrrecs de la Junta de Govern són per quatre anys i els seus membres poden ser
objecte de reelecció, si bé l’exercici d’un mateix càrrec en la Junta es limita, comptant
les reeleccions que s’hi puguin produir, a un màxim de dotze anys consecutius.
la Junta pot delegar l’exercici de les seves funcions públiques d’acord amb les
normes de procediment administratiu. Per a les funcions de naturalesa privada,
pot delegar en un dels seus membres o en més d’un, o nomenar apoderats generals
o especials. No són delegables els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per
la Junta General.
article 52
Els càrrecs de la Junta de Govern tenen un període de mandat de quatre anys.
la Junta de Govern es renovarà parcialment cada dos anys en dos grups: el primer,
format pel degà, el diputat segon, el diputat quart, diputat sisè i el secretari; i el
segon, format pel diputat primer, el diputat tercer, el diputat cinquè, el tresorer i el
bibliotecari.
qualsevol vacant que es pugui produir abans de la finalització del mandat s’ha
de proveir en la primera elecció que es dugui a terme, però l’elegit ho serà tan sols
per a la resta del mandat.
En cas que més de la meitat dels càrrecs restin vacants, s’ha de procedir a la
convocatòria immediata d’eleccions per tal de proveir-los.
DISpOSICIÓ fINaL

Aquests Estatuts han estat aprovats per la Junta General Extraordinària de 19 de
març de 2009, tret de l’article 27, paràgraf 1r, l’article 28, paràgraf 1r, i els articles 59
i 73.3, que han estat aprovats per la Junta General Extraordinària de 26 de novembre
de 2009, i dels articles 41, paràgraf 2n, i 52, paràgraf 1r, que han estat aprovats per
la Junta General Extraordinària de 23 de març de 2012.
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