
 

ACORDS ADDICIONALS PER AFAVORIR EL BON 

DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA COL·LEGIAL DE 

CANVI DE NOM 

 

El Reglament de Règim Intern (RRI) del Col·legi aprovat en Assemblea General l'any 

2011, determina, entre d'altres aspectes, com s'han de realitzar les consultes col·legials; 

concretament en la secció 2a des de l'article 3-2-1 al 3-2-7. 

La consulta col·legial relativa a la modificació del nom del Col·legi aprovada per l'acord 

de Junta de Govern el mes de setembre de 2021, sorgeix del treball previ de prospecció 

que el grup de treball intern format per diferents vocalies ha estat realitzant els últims 

dos anys de legislatura. 

Addicional a la normativa que fixa el RRI del COAMB, la Junta de Govern ha considerat 

pertinent incloure els següents aclariments per tal d'intentar minimitzar les possibles 

incidències. 

Per aquest motiu i, segons tot l'exposat, s'acorda, excepcionalment pel bon 

funcionament d'aquesta consulta, que: 

1. La consulta col·legial esdevingui vinculant si hi ha una participació igual o 

superior al 30% dels membres del COAMB. Entenent com a membres del 

COAMB, les persones precol·legiades, col·legiades o adherides, les quals pel fet 

de ser membres del COAMB poden votar a la consulta accedint amb el seu 

usuari i contrasenya a l'espai web de la consulta. 

2. En cas que no s'arribi al 30% de participació s’entendrà que la consulta no és 

vinculant, però s’exposaran els resultats igualment. 

3. A la propera Assemblea que se celebri, es ratificarà el resultat obtingut a la 

consulta, sempre i quan hagin participat en la consulta el 30% o més del 

total de persones membre del COAMB.  

4. Si la consulta té un % de participació suficient per a fer-la vinculant, el resultat 

guanyador o vàlid serà el que més vots tingui, independentment dels vots 

que tingui l'opció que hagi quedat en segon o tercer lloc. Aquest resultat 

guanyador serà el que es ratificarà. 

5. Si la consulta té un % de participació suficient per a fer-la vinculant, i hi ha un 

empat entre varies opcions més votades, s’exposaran els resultats igualment 

i la Junta de Govern es reserva el dret a tornar a plantejar la consulta col·legial 

durant la legislatura següent només amb les respostes que hagin empatat. 

6. Si l’Assemblea no ratifica el resultat obtingut arrel de la consulta, la Junta de 

Govern es reserva el dret a seguir treballant, o no, per a un futur canvi de nom 

de la manera que consideri necessària.  



 

7. El COAMB es reserva el dret de no acceptar alguna de les opcions 

proposades, basant-nos en el que es determina en la llei de col·legis sobre la 

nomenclatura de col·legis professionals. 

 


