REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA EN MATÈRIA DE SALUT
1. Creació
D'acord amb el que disposa l’article 49 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de
Catalunya, i en exercici de les atribucions conferides en els apartats h) i i) de
l’article 37 dels Estatuts, la Junta de Govern del CLC, en la reunió celebrada el dia
21 de març de 2022, ha creat la Comissió assessora en matèria de salut del CLC.
2. Funcions
Les funcions d’aquesta comissió són les següents:
-

Informar i assessorar la Junta de Govern en matèria de salut quan aquesta ho
sol·liciti.
Analitzar i desenvolupar aspectes relacionats amb el treball professional, i en
particular, amb l’exercici professional en l’àmbit de la salut.
Donar suport en la representació del CLC, per delegació de la Junta de
Govern, a la comissió mixta entre el CLC i el Departament de Salut.
Donar suport al CLC, per delegació de la Junta de Govern, en aquells grups de
treball en matèria de Salut on sigui convocat.
Desenvolupar els projectes en matèria de Salut encomanats per la Junta de
Govern.
Proposar iniciatives d'actuació a la Junta de govern.
Informar l'Assemblea General dels treballs realitzats.

3. Composició
La comissió assessora en matèria de salut compta amb un grup motor permanent
i membres no permanents associats a projectes concrets.
Els membres del grup motor són els següents:
-

el deganat
el sotsdeganat (presidència de la comissió)
la direcció tècnica (secretaria de la comissió)

Els membres no permanents seran proposats pel grup motor i designats per la
Junta de Govern en funció de la seva disponibilitat i expertesa en els projectes
concrets a desenvolupar.
Aquests membres poden formar part o no de la Junta de Govern del CLC i del seu
personal laboral. Els membres no permanents que no ostentin cap càrrec a la
Junta de Govern ni siguin personal laboral del CLC podran formar part de la
comissió mentre duri el projecte encomanat i durant un màxim de 2 anys
renovables per 2 anys més. Podran abandonar el projecte encomanat en
qualsevol moment si s’esdevenen canvis en la seva disponibilitat que els
impedeixen seguir.
Els projectes i membres designats a cadascun d’ells s’especifiquen per acord de
Junta.
4.

Competència

El grup motor permanent té les següents competències:
-

Proposar a la Junta de Govern els projectes a desenvolupar i la seva
priorització.
Delimitar els objectius i règim de funcionament de cada projecte.
Proposar a la Junta de Govern els membres a designar per al
desenvolupament de cadascun dels projectes.

Les competències dels membres no permanents designats per a cada projecte
s'especifiquen per acord de Junta.
5.

Divulgació

La comissió assessora en matèria de Salut informarà a l'Assemblea General dels
treballs realitzats a través de la memòria d’activitats.
6.

Règim de funcionament

Les conclusions i propostes de la comissió seran considerades per la Junta de
Govern que les estudiarà i aprovarà, si s'escau. Si no les considerés oportunes,
informarà raonadament de la seva decisió.
La participació dels membres no permanents que no formin part del personal
laboral del CLC no serà remunerada, si bé les despeses ocasionades pel seu
exercici seran sufragades pel Col·legi.
Les reunions seran convocades per la presidència.

7.

Modificació del Reglament

La Junta de Govern podrà modificar el present Reglament de la Comissió
Assessora en matèria de Salut de conformitat amb les atribucions i el règim
d’acords establerts en els Estatuts col·legials

Disposicions Finals
Totes les qüestions que sorgeixin de l’aplicació, interpretació i abast del present
reglament seran sotmeses a la Junta de Govern.
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la pàgina de
la web col·legial.

