
 

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D’ATENCIÓ PRIMERENCA 

 

1. Creació 

D'acord amb el que disposa l’article 49 dels Estatuts del Colꞏlegi de Logopedes de 
Catalunya, i en exercici de les atribucions conferides en els apartats h) i i) de 
l’article 37 dels Estatuts, la Junta de Govern del CLC, en la reunió celebrada el dia 
9 de setembre de 2022, ha acordat la creació de la Comissió d’Atenció Primerenca 
del CLC. 

 

2. Funcions 

Les funcions d’aquesta comissió són les següents:  

- Informar i assessorar la Junta de Govern quan aquesta ho solꞏliciti en l’àmbit 
de l’atenció primerenca.  

- Analitzar i desenvolupar aspectes relacionats amb el treball professional en 
l’àmbit de l’atenció primerenca. 

- Proposar iniciatives d’actuació a la Junta de Govern en l’àmbit de l’atenció 
primerenca.  

- Informar l’Assemblea General dels treballs realitzats per la Comissió d’Atenció 
Primerenca. 

 

3. Composició 

La Comissió estarà integrada per totes aquelles persones colꞏlegiades al CLC que 
tinguin interès en formar-ne part de forma activa i que es comprometin a participar 
en les reunions i activitats programades que aquesta organitzi. 

La Comissió consta d’un grup motor format per tres persones amb els rols de 
presidència, secretaria i coordinació: 

- Un membre de la Junta de Govern del CLC (presidència), que serà 
designat expressament per la Junta de Govern. 

- Un membre del personal laboral del CLC (secretaria), que designarà la 
Junta de Govern. 

- Un membre escollit democràticament entre totes les persones colꞏlegiades 
que formin part de la comissió (coordinació). 

Per a la seva elecció, la comissió es reunirà en assemblea, i prèvia postulació dels 
candidats, es procedirà a llur votació, essent escollida la persona colꞏlegiada amb 
més vots. El mandat d’aquest membre serà d’un any, podent ésser reelegit. Es 
podran presentar a l’elecció aquelles persones que en el darrer any, hagin 



 

participat de les activitats programades durant el curs amb una assistència mínima 
del 80%. 

 

4. Divulgació 

La Comissió d’Atenció Primerenca informarà a l'Assemblea General dels treballs 
realitzats a través de la memòria d’activitats. 

 

5. Règim de funcionament 

Les reunions seran convocades per la presidència.  

Les conclusions i propostes de la comissió seran considerades per la Junta de 
Govern que les estudiarà i aprovarà, si s'escau. Si no les considerés oportunes, 
informarà raonadament de la seva decisió. 

 

6. Modificació del Reglament 

La Junta de Govern podrà modificar el present Reglament de la Comissió 
d’Atenció Primerenca de conformitat amb les atribucions i el règim d’acords 
establerts en els Estatuts colꞏlegials. 

 

Disposicions Finals 

Totes les qüestions que sorgeixin de l’aplicació, interpretació i abast del present 
reglament seran sotmeses a la Junta de Govern. 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la pàgina de 
la web colꞏlegial. 


