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D’acord amb el que s’estableix a l’article 26.2 i 26.3 dels nostres Estatuts, 
en nom de la Junta de Govern, convoc Junta General Extraordinària en el 
local del Col·legi dia 1 de juliol de 2009, a les 13hores 30minuts en 
primera convocatòria, i a les 14h en segona, a la seu social del Col·legi, 
amb l’únic punt a l’ordre del dia: 
 
 

 Nova redacció dels punts modificats dels Estatuts seguint les 
recomanacions del Servei Jurídic de la Direcció General 
d’Universitats. 
     Les modificacions estan penjades a la pàgina web del CDL. 
(En la versió digital de la convocatòria, les modificacions estan escrites en la 
següent pàgina) 

 
 
 
 
 
Esperant la vostra assistència, us saluda cordialment, 
 
 
 
 
 
Miquel Covas Calafell, Vicedegà del CDL 
 
 
                                                 

C/ Berenguer de Tornamira, 9-1r. 07012 Palma. Tfn. 971 71 22 02. 
secretaria@cdlbalears.com 
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NOVA REDACCIÓ D’ARTICLES MODIFICATS DELS ESTATUTS. 
 
Article 1 apartat 2:  Els presents Estatuts apliquen i despleguen els principis jurídics 
enunciats per la Llei 10/1998, de Col·legis Professionals, aprovada pel Parlament de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pel seu Reglament, aprovat pel Decret del 
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 32/2000, Llei i 
Decret que garanteixen la personalitat jurídica del Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears i la seva capacitat 
plena per a la realització dels fins professionals derivats dels títols acadèmics de Doctor 
i Llicenciat següents: Matemàtiques, Física, Filologies, Filosofia, Història, Història de 
l’Art, Ciències Seccions de: Matemàtiques, Físiques, Filosofia i Lletres (Seccions de: 
Filologies, Filosofia, Geografia i Història, Història en totes les seves especialitats i 
Història de l’Art), Geografia i Història (Secció Història) i Ciències Religioses, Ciències 
Eclesiàstiques i Belles Arts i, les titulacions equivalents de qualsevol universitat 
estrangera,  prèvia homologació. També podran ser membres del Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, per a 
l’exercici de la seva professió, els titulats corresponents a noves carreres desglossades 
de les indicades anteriorment i que a més no tenguin Col·legi professional propi a les 
Illes Balears. I els títols universitaris oficials de Grau d’Educació Infantil, Grau 
d’Educació Primària i els títols de Màster de Formació del professorat que habilitin 
per a l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, derivats de l’adequació a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior, faculten també als seus titulars per a inscriure’s 
com membres de ple dret d’aquest Col·legi Oficial. Així mateix, podran col·legiar-se 
totes les persones amb títol de Grau, Màster o Doctorat Universitaris Oficials 
corresponents a les especialitats acadèmiques que no tenen Col·legi Professional 
propi a les Illes Balears. Tot i que, sense perjudici de poder acceptar 
indistintament persones amb el Títol de Grau, Master o Doctorat amb qualsevol 
altres denominacions registrades en el Ministeri d’Educació com a conseqüència 
del catàleg de titulacions universitàries que cada universitat pugui establir o 
denominar.  
 
Article 30. apartat 3. En el cas de presentar-se com a candidats membres de la Junta de 
Govern, aquests no podran intervenir en la resolució de les reclamacions ni en cap altre 
aspecte de procés electoral. Si el secretari es presentés a reelecció, prendrà les seves 
funcions en el procés electoral un vocal de la Junta de Govern designat aquesta. Si tota 
la Junta de Govern es presentés a reelecció, resoldrà les reclamacions una mesa d'edat 
formada per tres col·legiats. 
 
(Les modificacions introduïdes figuren en negreta) 
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