
 
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES COMI SSIONS 
DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE T ARRAGONA 

 
NATURALESA I CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS 

 
Art.1. Les Comissions són òrgans consultius i de treball. No tenen poder decisori, i els seus acords poden 
ser aprovats o rebutjats, per la Junta de Govern. 
 
Art.2. Les Comissions tenen per objecte conèixer i tractar específicament temàtiques relacionades amb 
l’activitat professional. 
 
Art.3. Les Comissions poden ser permanents o especials. Seran permanents aquelles que la Junta de 
Govern consideri. Seran especials les que la seva creació obeeixi a un treball concret determinat en 
l’acord de la seva creació, que serà limitat en el temps, i que s’extingeixen a la finalització del mateix. 
 
Art.4. Les Comissions permanents s’aprovaran en Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern 
del Col·legi. Totes les Comissions es renovaran coincidint amb les eleccions generals del Col·legi i amb 
l’elecció de cada Junta de Govern. 
 
Art.5. Cada Comissió tindrà un mínim de 5 i un màxim de 7 membres. L’adscripció de Col·legiats a les 
Comissions serà voluntària i la Junta de Govern en farà publicitat general. En cas d’haver-hi molts 
interessats la Junta de Govern coneixerà la concordança curricular dels candidats a les característiques i 
funcions de cada Comissió i actuarà discrecionalment, els interessats no adscrits restaran com a reserva a 
efectes de l’article 14. Cap Col·legiat pot participar en més de dues Comissions. 
 
Art.6. Les Comissions disposaran de dietes i despeses a càrrec dels pressupostos generals del Col·legi. La 
Junta de Govern n’aprovarà les dotacions oportunes. 
 

FUNCIONAMENT 
 
Art.7. Les Comissions es reuniran de forma ordinària almenys dos cops a l’any i de forma extraordinària a 
proposta del President del Col·legi quan una situació urgent ho requereixi. 
 
Art.8. En totes les Comissions, excepte a la comissió Deontològica, hi haurà, almenys, un membre de la 
Junta de Govern, que actuarà de President de la Comissió. En cada comissió, d’ entre els seus membres 
s’elegirà un secretari. 
 
Art.9. Per suplir possibles absències justificades i no impedir la celebració de les sessions, podrà 
nomenar-se, d’entre els seus membres un Vicepresident i un Vicesecretari. 
 
Art.10. Les Comissions funcionaran com òrgans col·legiats segons el disposat per la Llei 30/1992 de 26 
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

El President ha de convocar les sessions ordinàries amb una antelació mínima de 48 hores, fixant ordre 
del dia, data i lloc de celebració. Les extraordinàries han de ser convocades pel President del Col·legi 
observant els mateixos requisits. 
 

A les sessions ordinàries i a les extraordinàries no podran tractar-se temes que no estiguin inclosos a 
l’ordre del dia, llevat de que estiguin presents tots els membres de la Comissió i sigui declarada l’urgència 
de l’assumpte pel vot favorable de la majoria. 
 
Art.11. Els acords s’adoptaran per majoria de vots. 
 

El vot del President de la Comissió serà de qualitat, sent diriment en cas d’empat. 
 

El President del Col·legi presideix i pot dirimir en cas d’empat totes les comissions extraordinàries que 
convoqui. 
 
Art.12. El Secretari de la Comissió aixecarà acta de cada sessió que es celebri. S’especificaran els 
assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i temps en que s’ha celebrat, els punts 
principals de les deliberacions i els acords adoptats. 
 

En l’acta figurarà a sol·licitud dels respectius membres:  el vot contrari a l’acord adoptat, la seva 
abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot favorable.  
 

L’esborrany de l’acta s’aprovarà a la mateixa sessió. Una vegada passada a net, el Secretari l’entregarà al 
President de la Comissió per a que aquest, informi en la primera Junta de Govern Ordinària que es 
celebri. 
 
 
 



 
 
 
 
Art.13. Els membres de cada comissió es poden relacionar telemàticament.  
 
Art.14. Els membres que no assisteixin a tres sessions consecutives sense causa justificada perdran la 
condició de membres de la Comissió. 
 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Les Comissions creades prèviament a l’entrada en vigor del present Reglament, actives o no, mantindran 
la composició actual dels seus membres i rebran la dotació econòmica que sigui aprovada per la Junta de 
Govern. 
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
El present Reglament es dicta a l’empara del disposat en els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Tarragona. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació per l’Assemblea General. 
 
 
 
 
Aprovat per l'Assemblea General del Col·legi celebrada el dia 15 de juny de 2009. 
 
 


