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CAPÍTOL 1 
Disposicions generals 

Article 1 Règim jurídic 

1. Dins del Col·legi de l'Advocacia de Lleida i a l'empara dels articles 29, següents i concordants dels seus Estatuts, 
es constitueixen Comissions Delegades de l'Assemblea General i de la Junta de Govern, amb funcions informa-
tives, assessores i de seguiment en matèries concretes, relacionades amb alguna o algunes de les matèries de 
la seva competència. 

 
2. Les Comissions Delegades son òrgans col·legiats que es regeixen pels estatuts col·legials, el present reglament 

regulador i, en tot allò que no hi estigui previst, per la legislació reguladora del règim administratiu general. 
 
3. Les Comissions Delegades ajustaran la seva actuació als principis de funcionament democràtic, transparència, 

igualtat de tracte i publicitat en relació amb tots els col·legiats i de col·laboració i lleialtat amb els demés òrgans i 
institucions col·legials. 

Article 2 Constitució 

1. Per mitjà del present reglament es reconeixen, constitueixen i regulen les Comissions Delegades que s'enumeren 
a l'article 7. 

 
2. L'Assemblea General i la Junta de Govern podran acordar la constitució de noves comissions delegades relacio-

nades amb alguna o algunes de les matèries de la seva respectiva competència. 
 
3. L’acord de creació establirà la composició, estructura i forma de nomenament dels seus membres. En tot allò que 

no hi estigui previst expressament s'aplicarà a les noves comissions la regulació continguda en aquest regla-
ment. 

 
4. Els acords de constitució es faran públics a tots els col·legiats. 

Article 3 Grups d'estudi 

1. El règim de constitució establert a l'article anterior no s'aplicarà als grups d'estudi, sigui quina sigui la seva deno-
minació, que es puguin constituir puntualment per a l'estudi o preparació de qüestions concretes, per part de 
l'Assemblea General, la Junta de Govern o les Comissions Delegades. 

 
2. Els grups que es constitueixin a l'empara de l'apartat anterior no tindran condició d'òrgans del col·legi i les seves 

decisions no tindran cap altra transcendència que la pròpia de l'opinió dels membres que l'hagin signat. 

Article 4 Denominació 

1. La denominació de les Comissions Delegades serà la fixada per aquest reglament o pel respectiu acord de cons-
titució. 

 
2. La modificació de la seva denominació exigirà l'acord majoritari dels seus membres i l'aprovació de la Junta de 

Govern i de l'Assemblea General, mitjançant el procediment ordinari d'adopció d'acords. 

Article 5 Durada  

1. Les Comissions Delegades tindran una durada indefinida, llevat que l'acord de constitució disposi altrament. 
 
2. L'extinció, fusió o divisió amb d'altres comissions exigiran l'aprovació de l'Assemblea General, prèvia la tramitació 

prevista per a l'exercici de la facultat normativa del Col·legi. 
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CAPÍTOL 2 
Enumeració i classes de Comissions Delegades 

Article 6 Comissions Delegades 

1. S'anomenen Comissions de la Junta de Govern aquelles comissions delegades que estan compostes exclusiva-
ment per membres o ex-membres de la Junta de Govern. 

 
2. S'anomenen Comissions Col·legials aquelles que poden estar integrades per qualsevol persona col·legiada  

Article 7 Comissions de la Junta de Govern 

Son Comissions de la Junta de Govern les següents: 
 

a) Comissió de la Junta de Govern encarregada de deontologia i exercici professional  
b) Comissió de la Junta de Govern encarregada d’honoraris 

Article 8 Comissions Col·legials  

1. Son Comissions Col·legials les següents: 
 

a) Comissió d'activitats culturals 
b) Comissió de comunicació 
c) Comissió de defensa dels drets humans i estrangeria 
d) Comissió de formació 
e) Comissió de l'advocacia sènior 
f) Comissió de la llengua 
g) Comissió de mediació 
h) Comissió de normativa col·legial 
i) Comissió de relacions amb l'Administració de Justícia 
j) Comissió de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 
k) Comissió del torn d’ofici 
l) Comissió econòmica 
 

2. Son també Comissions Col·legials, especialitzades en àmbits concrets del dret, les següents: 
 

m) Comissió de dret de família 
n) Comissió de dret laboral i seguretat social 
o) Comissió de responsabilitat civil i assegurances 
p) Comissió d’urbanisme i medi ambient 

Article 9 Comissió de la Junta de Govern encarregada de deontologia i exercici professional 

1. La Comissió de la Junta de Govern encarregada de deontologia i exercici professional te les següents funcions: 
 

a) Proposar a la Junta de Govern els acords necessaris per tal de regular i ordenar la tramitació de les denúnci-
es i reclamacions que es formulin contra col·legiats per actuacions relacionades amb l'exercici professional, 
així com la dels expedients informatius i disciplinaris que se'n puguin derivar. 

 
b) Informar les propostes de resolució que es formulin en els expedients ressenyats a l'apartat anterior. 
 
c) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb les 

normes de conducta, criteris deontològics que hagin de regir l'exercici professional així com els requisits exi-
gibles per fer-ho. S’entenen incloses també de les qüestions relacionades amb l’intrussisme professional. 

 
d) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 
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iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reix l'apartat anterior. 

 
2. Formarà part de la Comissió de la Junta de Govern encarregada de deontologia i exercici professional, i la presi-
dirà, el membre de Junta que sigui responsable de l'àrea de deontologia i exercici professional 

Article 10 Comissió de la Junta de Govern encarregada d’honoraris 

1.La Comissió de la Junta de Govern encarregada d’honoraris te les següents funcions: 
 

a) Proposar a la Junta de Govern els acords necessaris per tal de regular i ordenar la tramitació dels expedients 
derivats d'impugnacions judicials d'honoraris, jures de comptes, arbitratges, mediacions, dictàmens o qualse-
vol altre procediment en què el Col·legi hagi d'intervenir en relació a la quantia o la correcció d'honoraris pro-
fessionals. 

 
b) Informar les propostes de resolució que es formulin en els expedients ressenyats a l'apartat anterior. 
 
c) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’estudi, 

formulació i proposta de criteris orientadors d’honoraris professionals als efectes previstos estatutàriament, 
així com les referides a la contractació, fulls d’encàrrec i pressupostos d’honoraris professionals.. 

 
d) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reixen els apartats anteriors. 

 
2. Formarà part de la Comissió de la Junta de Govern encarregada d’honoraris, i la presidirà, el membre de Junta 
que sigui responsable de l'àrea d'honoraris. 

Article 11 Comissió d'activitats culturals 

1.La Comissió d'activitats culturals te les següents funcions: 
 
a) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb les ac-

tivitats que el Col·legi organitzi o aquelles en què intervingui, que tinguin un contingut cultural –no estricta-
ment jurídic—, artístic, esportiu o recreatiu. 

 
b) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reix l'apartat anterior. 

 
2. Formarà part de la Comissió d'activitats culturals el membre de Junta que sigui responsable de l'àrea de d'activi-
tats culturals. 

Article 12 Comissió de comunicació 

1.La Comissió de comunicació te les següents funcions: 
 
a) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb la co-

municació als col·legiats o al públic en general de l'activitat del Col·legi o d'aspectes rellevants del mon del 
dret. 

 
b) Assessorar el director o directora de la revista Lo Canyeret en tots els aspectes relacionats amb la revista. 
 
c) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reixen els apartats anteriors. 

 
2. Formaran part de la Comissió de comunicació el membre de Junta que sigui responsable de l'àrea de comunica-

ció i el director o directora de la revista col·legial. 
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Article 13 Comissió de defensa dels drets humans i estrangeria 

1.La Comissió de defensa dels drets humans i estrangeria te les següents funcions: 
 
a) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb les ac-

tivitats que el Col·legi organitzi, o aquelles en què intervingui, que tinguin un contingut jurídic però no especí-
ficament formatiu per als col·legiats sinó de promoció de la cultura jurídica i de sensibilització i defensa dels 
drets de les persones. S’hi inclouen expressament les qüestions relacionades amb la consideració jurídica 
dels estrangers, el tractament dels presos i dels grups d’exclusió social, la discriminació de les persones, la 
violència de gènere i, en general, la defensa dels drets humans. 

 
b) Emetre informe sobre els expedients que s’hagin de tramitar a ran dels incidents plantejats pels advocats de-

signats per torn d’ofici sobre la insostenibilitat de les pretensions. 
 
c) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reixen els apartats anteriors. 

 
2. Formarà part de la Comissió de defensa dels drets humans i estrangeria el membre de Junta que sigui responsa-
ble de l'àrea de drets i societat. 

Article 14 Comissió de formació 

1. La Comissió de formació te les següents funcions: 
 

a) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb la for-
mació continuada dels col·legiats i amb qualsevol activitat amb contingut formatiu de caràcter jurídic que el 
Col·legi desenvolupi o en què participi. 

 
b) Informar, plantejar iniciatives i formular propostes en les qüestions relacionades amb l’actual Escola de Pràcti-

ca Jurídica i totes les activitats relacionades amb l’accés a la professió d’advocat. S'hi comprenen també les 
relacions amb altres òrgans o institucions amb les quals es col·labori en aquests àmbits. 

 
c) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reix l'apartat anterior. 

 
2. Formaran part de la Comissió de formació el membre de Junta que sigui responsable de l'àrea de formació i el di-

rector o directora de l'Escola de Pràctica Jurídica 

Article 15 Comissió de l'advocacia sènior 

1. La Comissió de l'advocacia sènior podrà plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre 
qualsevol aspecte que interessi o es relacioni amb els advocats i advocades sèniors. 

 
2. Aquest col·lectiu es definirà per acord de la Junta de Govern, escoltada la Comissió, prenent en consideració l'e-

dat i els anys d'exercici professional dels col·legiats.  

Article 16 Comissió de la llengua 

La Comissió de la llengua te les següents funcions: 
 

a) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb el fo-
ment de l'ús de la llengua catalana en l'Administració de Justícia i en la societat en general. 

 
b) En relació a la Val d'Aran, exercir les mateixes funcions anteriors amb referència a l'occità, en la seva variant 

aranesa. 
 
c) Informar, plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern en defensa dels drets lingüístics de 
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tots els ciutadans.  
 
d) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reixen els apartats anteriors. 

Article 17 Comissió de mediació 

La Comissió de mediació te les següents funcions: 
 

a) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb el fo-
ment de la mediació com a sistema de resolució dels conflictes. 

 
b) Exercir les mateixes funcions en tot allò que es relacioni amb els torns d'ofici de mediació. 
 
c) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reixen els apartats anteriors. 

Article 18 Comissió de normativa col·legial 

La Comissió de normativa col·legial te les següents funcions: 
 

a) Informar, plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat 
amb la preparació de noves normes col·legials i la modificació o interpretació de les actualment vigents. 

 
b) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reix l'apartat anterior. 

Article 19 Comissió de relacions amb l'Administració de Justícia 

La Comissió de relacions amb l'Administració de Justícia te les següents funcions: 
 

a) Informar, plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat 
amb les relacions del Col·legi i dels advocats amb l'Administració de Justícia,. 

 
b) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reix l'apartat anterior. 

Article 20 Comissió de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 

1. Aquesta comissió te les següents funcions: 
 

a) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb els sis-
temes, equips, instal·lacions i aplicacions informàtiques que el Col·legi hagi d’utilitzar, ja sigui per al propi 
funcionament del Col·legi com en aquelles que faciliti als col·legiats. S’hi comprèn també el manteniment de 
la web col·legial i els sistemes d’informació i comunicació telemàtica als col·legiats i d’aquests entre ells. 

 
b) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reix l'apartat anterior. 

 
2. Formarà part de la Comissió de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) el membre de Junta que sigui 

responsable de l'àrea de tecnologies de la informació i comunicació. 
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Article 21 Comissió del torn d’ofici 

1. La Comissió del torn d’ofici te les següents funcions: 
 

a) L'organització del torn d'ofici, comprenent la designa d’advocat i distribució dels diversos torns d’ofici, 
d’assistència al detingut i d’estrangeria, així com els  serveis d’orientació jurídica general, penitenciari, 
d’habitatge i qualsevol altre que es pugui organitzar en el futur. També s’hi entén compresa tota l’activitat re-
lacionada amb la tramitació del benefici de justícia gratuïta que correspongui al Col·legi i la destinada al càl-
cul, control, cobrament i distribució de les indemnitzacions per la prestació del servei del torn d’ofici. 

 
b) Emetre informe i proposar a la Junta de Govern la resolució que procedeixi en relació amb les normatives o 

iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions en les matèries a què es refe-
reix l'apartat anterior. 

 
2. Formarà part de la Comissió del torn d’ofici, i la presidirà, el membre de Junta que sigui responsable de l'àrea de 

Torn d'Ofici. 
 
3. Les funcions d'aquesta Comissió, per la seva especifitat i complexitat, es detallen al Reglament del Torn d'Ofici i 

s'exerceixen d'acord amb els seus preceptes. 

Article 22 Comissió econòmica 

1. La Comissió econòmica te les següents funcions: 
 

c) Plantejar iniciatives i formular propostes a la Junta de Govern sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'àrea 
econòmica del Col·legi, la formulació dels pressupostos i dels comptes col·legials, el control d’ingressos i 
despeses i la conservació i manteniment dels béns col·legials. També s'hi comprenen les qüestions relacio-
nades amb el Fons Mutual, la Mutualidad General de la Abogacía, la Mútua dels Advocats de Catalunya, les 
pòlisses d’assegurança del Col·legi o les dels col·legiats en què el Col·legi intervingui, així com qualsevol al-
tra prestació als col·legiats que tingui contingut econòmic o assistencial. 

 
d) Informar els projectes de pressupostos anuals i els de liquidació de comptes abans de la seva aprovació per 

Junta de Govern. 
 
e) Informar les propostes que la Junta de Govern sotmeti a la seva consideració en matèries de contingut o amb 

transcendència  econòmica. 
 
f) Informar els projectes de comptes del Fons Mutual formulats per la seva Junta Directiva. 
 

2. Formaran part de la Comissió econòmica els membres de Junta que tinguin la responsabilitat de l'àrea econòmi-
ca i de la Tresoreria del Col·legi. 

Article 23 Comissions especialitzades en àmbits determinats del dret 

1. Aquestes comissions tindran com a finalitat l'estudi de les novetats legislatives i jurisprudencials que es produei-
xin en el seu respectiu àmbit, fomentar l'intercanvi d'experiències entre tots els advocats i proposar els actes o 
sessions formatives que considerin adients per mantenir al dia els coneixements i la formació dels advocats en 
la branca del dret de què es tracti. 

 
2. Emetran informe i proposaran a la Junta de Govern les resolucions que procedeixin en relació amb les normati-

ves o iniciatives de qualsevol mena que es formulin per altres persones o institucions i que afectin el seu àmbit 
propi de dedicació. 

Article 24 Funcions comunes a les comissions delegades 

1. Les comissions delegades hauran de recollir i canalitzar a nivell col·legial les iniciatives que els col·legiats o qual-
sevol ciutadà els plantegi en matèries de la seva competència. 

 
2. Les comissions delegades redactaran i trametran a la Junta de Govern, anualment, un resum de les seves actua-
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cions, que serà incorporat a la memòria anual que es presenti a l'assemblea ordinària del primer trimestre de ca-
da any. 

CAPÍTOL 3 
Funcionament de les Comissions Delegades 

Article 25 Òrgans de les Comissions Delegades 

1. Totes les Comissions Delegades tenen un Plenari, compost per tots els membres que les integren. 

2. Aquelles Comissions Delegades que estiguin integrades per més de deu membres, disposaran, a més del Plena-
ri, d'una Permanent. 

3. La Junta de Govern podrà dispensar la creació de la Permanent en aquelles Comissions Delegades en què la 
consideri innecessària. Aquesta decisió serà revocable en qualsevol moment. 

4. Totes les Comissions Delegades tindran una presidència i una secretaria. Podran tenir també una o més vicepre-
sidències. 

Article 26 El Plenari 

1. El Plenari de la Comissió està format per la totalitat dels membres que la integren. 

2. Quan no hi ha constituïda Permanent, el Plenari és l'òrgan encarregat de deliberar i decidir sobre totes les qües-
tions que son competència de la respectiva Comissió Delegada. En els casos en què hi ha Permanent, el Plenari 
proposa a la Junta de Govern les directrius a les quals s'ha d'atenir i exerceix la supervisió i control de l'activitat 
de la Permanent. 

3. El Plenari es reunirà quan el convoqui la presidència de la Comissió, per pròpia iniciativa o a petició de cinc dels 
seus membres. S'haurà de reunir un cop cada sis mesos com a mínim. 

4. Els procediments i requisits de convocatòria, constitució i votació del Plenari seran els mateixos que els previstos 
en els Estatuts col·legials per a la Junta de Govern.  

Article 27 La Permanent 

1. Els membres que composen la Permanent son designats per la Junta de Govern d'entre els membres de la Co-
missió de què es tracti. Formaran part de la Permanent, en tot cas, les persones que ostentin la presidència, se-
cretaria i vicepresidències de la Comissió. 

2. La Permanent és l'òrgan encarregat de deliberar i decidir sobre totes les qüestions que son competència de la 
respectiva Comissió Delegada. Haurà d'atenir-se a les directrius que s'hagin fixat per part del Plenari i sotmetrà 
a la seva consideració, periòdicament, l'activitat que hagi dut a terme. 

3. La Permanent es reunirà quan la convoqui la presidència de la Comissió, per pròpia iniciativa o a petició de tres 
dels seus membres. S'haurà de reunir un cop cada dos mesos com a mínim. 

4. Els procediments i requisits de convocatòria, constitució i votació de la Permanent seran els mateixos que els 
previstos en els Estatuts col·legials per a la Junta de Govern. 

Article 28 Les seccions 

1. A proposta de la Permanent, en els casos en què estigui constituïda, o per pròpia iniciativa, el plenari de les Co-
missions Delegades podrà constituir seccions amb finalitats específiques, de caràcter puntual o permanent. 
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2. La presidència de les seccions haurà de recaure en la de la Comissió o en una de les seves vicepresidències. 

3. La constitució de seccions serà feta pública a tots els col·legiats. 

4. Les seccions s'extingiran quan s'acompleixi l'objectiu per al qual s'hagin constituït o per acord del plenari, a pro-
posta de la Permanent quan estigui constituïda. 

 Article 29 La Presidència i les Vicepresidències 

1. La Presidència de les Comissions Delegades haurà de recaure en un membre de la Junta de Govern. 

2. Quan així ho decideixi, la Junta de Govern també designarà, desprès d'haver escoltat el parer de la Comissió, les 
persones que hagin d'ocupar les seves vicepresidències. 

3. La presidència és l'òrgan encarregat de presidir les reunions del Plenari i la Permanent, disposar el compliment i 
execució dels seus acords i representar la Comissió dins i fora del Col·legi.  

4. Les funcions pròpies de la presidència es podran delegar en les vicepresidències, de manera puntual o perma-
nent. La delegació haurà de ser expressa i s'haurà de fer pública per a tots els col·legiats. Serà revocable en 
qualsevol moment. 

Article 30 La Secretaria 

1. Totes les Comissions Delegades disposaran d'una secretaria, que serà designada per la Junta de Govern, escol-
tada la respectiva Comissió. 

2. La secretaria podrà ser desenvolupada per personal tècnic o administratiu del Col·legi. 

3. Les funcions de la Secretaria seran les generals previstes per a aquests òrgans als Estatuts col·legials i a la le-
gislació sobre procediment administratiu. 

Article  31 Col·laboradors de les Comissions 

Les Comissions podran demanar la col·laboració de qualsevol col·legiat que per la seva experiència o coneixe-
ments pugui ajudar a la resolució dels afers de la seva competència. 

CAPÍTOL 4 
Composició de les Comissions Delegades 

Article 32 Persones que poden formar part de les Comissions Delegades 

1. Les Comissions de la Junta de Govern estan integrades exclusivament per col·legiats en exercici que tinguin la 
condició de membres de la Junta de Govern o l'hagin tinguda amb anterioritat. El nombre d'exmembres de Junta 
mai podrà ser superior a la tercera part del total dels membres de la comissió. 

2. Totes les persones col·legiades podran formar part de les Comissions Col·legials, sempre que es respectin els 
límits de nombre i els demés requisits que s'estableixen en aquest Reglament.  

Article 33 Nombre d'integrants de les Comissions Delegades 

1. Amb caràcter general les Comissions Delegades estaran integrades per un nombre mínim de CINC i màxim de 
DEU membres. 

2. La Junta de Govern podrà ampliar aquest nombre, motivadament, per a alguna de les Comissions Delegades. En 
tot cas, l'acord d'ampliació haurà de ser exprés i s'haurà de fer públic. 
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Article 34 Designa dels integrants de les Comissions Delegades 

1. La determinació dels integrants de les Comissions de la Junta de Govern es farà per acord d'aquest òrgan, el 
qual es farà públic a tots els col·legiats. 

2. Per a la determinació dels integrants de les Comissions Col·legials s'obrirà un període d'inscripció, públic per a 
tots els col·legiats, durant el qual tots ells podran manifestar la seva voluntat d'integrar-les. El període d'inscrip-
ció tindrà una durada mínima de quinze dies i les llistes d'inscrits es faran públiques per a tots els col·legiats. 

3. Un cop conclòs el període d'inscripció, la Junta de Govern procedirà a designar els integrants de les comissions 
entre aquells col·legiats que així ho hagin sol·licitat, fins aconseguir el nombre que consideri adient. 

4. En cas de no haver-hi sol·licituds en nombre suficient per cobrir els llocs que la Junta de Govern consideri indis-
pensables per al funcionament de la Comissió, els membres que manquin es podran designar directament per la 
Junta. 

5. Els nomenaments dels membres de les comissions es faran públics a tots els col·legiats. 

Article 35 Obligació d’assistència 

1. L'assistència a les reunions de les Comissions Delegades serà obligatòria. 

2. La Junta de Govern estimarà com a renúncia al càrrec la falta no justificada a tres sessions consecutives o cinc 
alternes. 

Article 36 Pèrdua de la condició de membre de les Comissions Delegades 

1. La condició de membre d'una Comissió Delegada es perd: 

a) per renúncia 

b) per sanció disciplinària de suspensió de l'exercici professional 

c) per causar baixa al Col·legi 

d) per expiració del seu mandat 

2. Els membres de les Comissions de la Junta de Govern perden la seva condició quan cessen en el seu càrrec o, 
en cas de tractar-se d'exmembres de Junta, quan es renovi la Junta que els ha designat. 

 
3. El mandat dels membres de les Comissions Col·legials que no formin part de la Junta de Govern te una durada 

màxima de quatre anys i s'extingirà quan es produeixi la renovació de la Junta de Govern que comprengui la del 
deganat. Tots ells continuaran en funcions fins que no prenguin possessió els membres que els hagin de substi-
tuir. 

4. Per cobrir les vacants causades es procedirà a una nova convocatòria pública. Si la vacant es produís abans 
d'haver transcorregut un any de l'anterior convocatòria, la Junta de Govern, escoltada la Comissió, podrà desig-
nar els sol·licitants que no haguessin resultat escollits. 
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CAPÍTOL 5 
Règim jurídic dels acords 

Article 37 Exercici de facultats delegades 

1. Els acords que adoptin per delegació les Comissions Delegades hauran de citar expressament l’acord de delega-
ció que en justifiqui l’actuació i s’entendran dictades, a tots els efectes jurídics, per l’òrgan delegant. 

2. Aquests actes poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan delegant dins del termini 
d’un mes des de la data de la seva notificació. 

Article 38 Resolucions adoptades en matèries de la seva competència 

1. Totes les resolucions adoptades per les Comissions Delegades que no es trobin en el cas de l'article anterior po-
dran ser objecte de reclamació davant de la Junta de Govern dins del termini d'un mes des de la data de la seva 
notificació. 

2. La reclamació a què es refereix el paràgraf anterior es tramitarà com un recurs de reposició 

Article 39 Altres decisions de les Comissions Delegades 

No seran susceptibles de ser recorregudes les decisions de les Comissions Delegades que consisteixin en propos-
tes a d'altres òrgans col·legials o informes en matèries de la seva respectiva competència.  

Disposicions addicionals 

Primera. Adequació de la composició de les Comissions Delegades al present Reglament 

Dins dels dos mesos següents a la seva entrada en vigor, la Junta de Govern procedirà a l'obertura del correspo-
nent procés per adequar la composició de les Comissions Delegades al present Reglament. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest Reglament entrarà en vigor en la data en què es publiqui a la web col·legial. 

Disposició derogatòria 

Primera 

Tots els reglaments i resolucions o acords de l'Assemblea i de la Junta de Govern que regulaven aspectes inclosos 
en el present Reglament resten derogats i sense cap valor ni efecte. 

Segona 

1. Continuen en vigor i seran, en el seu cas, objecte de revisió específica, les següents disposicions: 
 

- Reglament del Torn d'Ofici 
- Reglament del Fons Mutual 

 
2. Les disposicions dels esmentats reglaments que entrin en contradicció amb les del present s'entendran modifica-

des. 
 
3. Es mantenen íntegrament en vigor tanmateix, els procediments específics que els esmentats reglaments conte-

nen per a la tramitació d'expedients i queixes, així com les seves impugnacions i sistemes de revisió. 


