
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 1 
APARATAT 2: 

Apartat 2 de l’article 1 tal qual està ara: 

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, Filologies, Filosofia, Història, 
Història de l’Art, Ciències Seccions de: Matemàtiques, 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 la Unió Europea prèvia convalidació. 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. 
 
Proposta que es fa: 
 
 
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, Físiques, 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 la Unió Europea prèvia 



convalidació. 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. 
 
Els títols universitaris oficials de Grau de Mestre en Educació Infantil, 
Grau de Mestre en Educació Primària i els títols de Màster 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. 

  



PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 12: 

Article12 tal qual està ara: 

Article 12. Baixa. 
Els col·legiats perdran aquesta condició: 
a) A petició pròpia, excepte si estan subjectes a la situació prevista a 
l’apartat 3 de l’article 10 d’aquest Estatut. 
b) Per no haver satisfet durant 1 any, tant les quotes ordinàries com 
extraordinàries acordades, així com les altres càrregues col·legials a què 
estiguessin obligats. Transcorregut el termini d’un any, es procedirà a 
acordar la baixa col·legial, la qual cosa comportarà la pèrdua de la condició 
i dels drets de mutualista. 
c) Per no haver-se presentat i abonat la quota d’incorporació o trasllat 
abans del termini de tres mesos, comptats des de la recepció de la 
documentació esmentada a l’article anterior. 
d) Com a sanció disciplinària, d’acord amb l’article 18 del present Estatut. 
e) Per sentència judicial ferma d’inhabilitació per a l’exercici professional. 

Proposta que es fa: 
 
Article 12. Baixa. 
1.- Els col·legiats perdran aquesta condició: 
a) A petició pròpia, excepte en el supòsit de que el peticionari mantengui 
l’obligatorietat de mantenir-se d’alta per a exercir la docència d’acord amb 
el que estableix l’article 7 dels presents Estatuts. 
b) Per resolució del Col·legi, prèvia l’obertura del corresponent expedient, 
amb l’audiència del col·legiat, per no haver satisfet aquest durant un any 
tant les quotes ordinàries com extraordinàries acordades, així com les altres 
càrregues col·legials a que estigues obligat, excepte en el cas de que el 
morós mantengui l’obligatorietat de mantenir-se d’alta per exercir la 
docència d’acord amb el que estableix l’article 7 dels presents Estatuts.  
  
2.- Ambdós supòsits precedents el Col·legi podrà reclamar mitjançant el 
procediment oportú les quotes vençudes i no satisfetes i les que es 
produïsquen com a conseqüència de l’apartat 1-b del present article. 

3.- La baixa col·legial en el supòsit previst a l’apartat 1-b comportarà la 
pèrdua de la condició i dels drets de mutualista.   


