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Estatuts Col·legials Participats
Ja tenim Col·legi....ens calen uns bons
estatuts, vols participar?
Com bé sabeu, el Col·legi Oficial de Llicenciats
i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears
ha estat aprovat pel Parlament de les Illes Balears
el dia 12 de febrer.
Pròximament es publicarà l'anunci al BOIB, i a
partir d'aquest moment tindrem 6 mesos per
presentar uns primers Estatuts Col·legials
Amb l'ànim de que sigui el Col·legi de tots i totes,
que tingui en compte les nostres diverses
necessitats i ens permeta anar avançant en els
nostres conflictes des de la base, s'engega aquest
pla de participació per l'elaboració dels Estatuts
Col·legials.
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Reunions presencials en la
Comissió Gestora del Col·legi

Contingut de les reunions
9,30-13 h

1 març

5 reunions durant l’últim dissabte matí de
cada mes (a excepció de la 1ª reunió que
serà el 1 de març).
Tots els associats interessats esteu convidats.
Es important conformar un grup de treball
estable, per anar avançant conjuntament
en l'articulat dels estatuts i no fer masses
tornades enrere.
Per tant, els que tingueu interès i disponibilitat
ho podeu comunicar a Nívola Uyá
(nivolau@gmail.com), que us enviarà
informació ampliada per la 1ª reunió.
Per facilitar-nos l'organització i per fer més
operatives les reunions us preguem 2 coses:
1. Màxima puntualitat (9,30 h al
punt de trobada) per tal de garantir
3 hores de reunió (de 10-13h)
2. Confirmació de l'assistència
Posteriorment a cada reunió es realitzaran
diverses activitats lúdiques obertes a tothom!

a)Denominació, seu, domicili,
àmbit, delegacions
b) Drets i Deures dels col·legiats
c) Requisits per l’accés

29 març
26 abril

d)denominació, composició i
forma d’elecció dels òrgans de
govern i requisits
e)les competències i règim de
funcionament
f) Regim econòmic
g) Regim disciplinari

h) sistema d’impugnació i revisió

31 maig

de les resolucions de govern
i) Règim de dissolució
j) El procediment de visat, si
pertoca

28 juny

Competències, finalitat essencial
Criteris de homogeneïtzació del
text: concordància articulat,
llenguatge no sexista, revisió
lingüística…

lloc i contacte
Activitats lúdico-gastronòmiques
a partir 13h obertes a tothom
Santa María del Camí
Excursió Barranc de Coa Negra i Avenc
de Son Pou. Picnic.
Nívola 625 413 450

Caseta Fora Vila Inca
Paella
Caterina 678 625 301

Finca Sabó Fora Vila Montuïri
Torrada
Aina Socies 619 90 13 72
S'Heretat Fora Vila Algaida
Dinar degustació
(cadascú que aporti un plat currat)
Piscina + hort ecològic
Mika 971 180 068

Excursió Port des Canonge. Picnic
Verbena Esporles
Vicenç 619 901 372
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Enquesta
Durant el mes de març tots els associats rebreu una
enquesta amb 15-20 punts màxim amb les qüestions
més controvertides o que presentin possibilitats més
diverses.
D’aquesta manera contribuirem de forma estadística
a plasmar les preferències dels i les socis/es, que
seran tingudes en compte per la Comissió Gestora.
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Suggereix!
Us encoratgem a participar a través de
qualsevol dels 4 canals proposats,aixì com
suggerint i impulsant d'altres que siguin d'utilitat.
Més informació i
enviament de
suggerències a
nivolau@gmail.com

Qüestionari
Cada mes rebreu via mail un qüestionari obert
referent als continguts concrets que treballarà la
Comissió Gestora, en principi abans de cada sessió
per poder recolzar la presa de desicions i tenir en
compte diferents sensibilitats.
Aquest material està realitzat per l'assessoria jurídica
de la cooperativa de traball Lmental en el marc
del conveni de col·laboració.

Activació dels associats a les Illes
menors, Catalunya i altres
Es mantindrà una comunicació directa amb els
socis de Menorca, Eivissa i Catalunya, per animarlos a debatre paral·lelament els temes que els
puguin afectar, facilitar-los la màxima informació,
i tenir en compte les seves consideracions.

Comptar amb tots i totes ens motiva!
L'objectiu es fer un procés participat,
que ens aprope, que ens facilite el
treball, que ens ensenyi, que ens faci
créixer com a col·lectiu i que ens
permeta gaudir de l'experiència
arribant a uns estatuts molt discutits
i consensuats.

