Comissió Gestora - Pro Col·legi
Presidenta: Carme Alomar
Vicepresidenta: Mercè Morató
Secretària: María López
Tresorer: Jorge Giménez
Vocalies:
Caterina Amengual - Tramitació al Servei d’Entitats Jurídiques
José Maria Disdier - Organització i logística
Manuel Valero - Web i Tramitació electrònica
Júlia Barcons - Comunicació
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Estatuts provisionals
D’acord amb la Llei 1/2008, de 22 de febrer, de creació del Col·legi, es convoca l'Assemblea
constituent del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les
Illes Balears.

Convocatòria:
L’Assamblea es convoca amb 15 dies naturals d’antelació.
La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els diaris de
major difusió d’aquesta comunitat.
La convocatòria ha de contenir:
- Ordre del dia
- Data, hora i lloc de celebració. Canal per assistir-hi en línia.
- Inscripció
- Còpia dels Projecte d’Estatuts del Col·legi que es porten a aprovació
- Període i procediment de presentació d’esmenes

Ordre del dia:
1. Aprovar, si escau, la gestió de la comissió gestora.
2. Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
3. Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als òrgans col·legiats.
4. Precs i preguntes

Inscripció:
Per accedir a l'Assemblea és necessari que s’acrediti la condició de llicenciat, graduat o
doctorat en ciències ambientals. L’acreditació es realitza amb el DNI i el Títol universitari.
Es disposa d’un formulari d’inscripció Cal adjuntar còpia del DNI i del Títol universitari.

Assistència
L’assistència s’ha de confirmar prèviament en el formulari d’inscripció en el cens.
L’assistència pot ser presencial o telemàtica.
En cas de no poder-hi assistir, no es contempla la delegació de vot.

Període i procediment de presentació d’esmenes
El Projecte d’Estatuts del Col·legi, resta oberta a esmenes, entre la convocatòria i dos dia
abans de la celebració de l’Assamblea. Es disposa d’un formulari d’esmenes.
Es disposarà de còpia dels estatuts provisionals, la composició de la comissió gestora i el
projecte d’estatuts definitius a la pàgina web www.alcaib.org.
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Votacions del projecte d’Estatuts
El cens efectiu és el resultat de les persones que s’hagin inscrit correctament.
A l’inici de la sessió es farà un recompte dels assistents, degudament inscrits.
En en el punt 2 de l’ordre del dia, en primer lloc es presentaran i votaran les esmenes.
Les esmenes s’aprovaran de manera individual, o agrupades, si son d’igual naturalesa.
Un cop presentades totes les esmenes, es procedirà a la votació del Projecte d’Estatuts del
Col·legi.
La votació pot ser presencial o telemàtica. La votació presencial serà a ma alçada. La
votació telemàtica serà mitjançant el mecanisme de “alçar la ma” o en cas de no
disposar-ne amb el “xat”.
El projecte d’Estatus s’ha d’aprovar per majoria simple dels assistents.

Elecció dels càrrecs corresponents als òrgans col·legiats.
La Junta de Govern, òrgan rector del COAMBIB, estarà constituïda per:
● degà/degana (que actuarà també com a president de la Comissió Permanent),
● vicedegà / vicedegana,
● secretari / secretària,
● tresorer / tresorera (que actuarà també com a president de la Comissió Econòmica),
● vocals corresponents a les seccions, grups o comissions permanents i
● vocals territorials.
Són electors i elegibles la totalitat de persones inscrites al cens.
Les persones interessades en presentar la seva candidatura per a la Junta de Govern
presentaran el seu interès per correu electrònic a alcaib@cienciasambientales.es indicant el
càrrec per al qual es presenta.
El període de presentació de candidatures és entre la convocatòria de l’Assamblea i dos dia
abans de la celebració de l’Assamblea.
La votació dels càrrecs pot ser presencial o telemàtica. La votació presencial serà a ma
alçada. La votació telemàtica serà mitjançant el mecanisme de “alçar la ma” o en cas de no
disposar-ne amb el “xat”.
Els carrecs elegits tendran una durada mínima d’un any.

Inscripció al Registre
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de l’acta de
l’assemblea constituent, s’han de trametre al Servei d’Entitats Jurídiques del Govern de les
Illes Balears, a l’efecte que es pronunciï sobre la legalitat del text i n’ordeni la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals
de les Illes Balears.

Presentat a la Junta directiva del 20 d’octubre de 2021, celebrada telemàticament.
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