
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

DEPARTAMENT 
DE JUSTÍCIA 

RESOLUCIÓ 

Núm. 5532-23.12.2009 

JUS/3642/2009, d'll de desembre, per la qual, havent-ne comprovat previament 
l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col-legis Professionals de la 
Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Metges de Lleida. 

Vist l'expedient d'adaptació deis Estatuís del Col-legi de Metges de Lleida, del qual 
resulta que en dates 7 de maig de 2009 i 22 d'octubre de 2009 es va presentar el text 
deis Estatuís adaptats als preceptes de laLlei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de 
professions titulades i dels col-legis professionals, aprovat en l'Assemblea General 
extraordinaria del Col-legi de 30 de mary de 2009; 

Vistos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovatper la Llei organica 6/2006, de 
19 de julio!, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l'exercici de professions titulades i deis coHegis professionals; la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de l'Administració de la Ge
neralitat de Catalunya, i els Estatuts col-legials vigents declarats adequats a la legalitat 
per la Resolució JUI/2523/2003, de 14 d'agost (DOGC núm. 3957, de 29.8.2003); 

Ates que els Estatuts s'adeqüen a la legalitat; 

Ates que l'expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han 
aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tramits establerts; 

D'acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya; 

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, 

REsoLc: 

-1 Declarar l'adequació a la legalitat de l'adaptació dels Estatuts del Col·legi
de Metges de Lleida a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i deis col-legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de
Col-legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.

-2 Disposar que el textdelsEstatuts adaptats a !aLlei 7/2006, de 31 demaig, es
publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de desembre de 2009 

MONTSERRAT TURA I CAMAFRElTA 

Consellera de Justicia 

ANNEX 

Estatuts del Col·legi de Metges de Lleida 

TÍTOL 1 
Disposicions generals 

CAPITOLIO 

Naturalesa, obligatorietat i representació 

Article 1 
1.1 El Col-legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) és una corporació de dret 

públic de caracter professional, dotada de personalitat jurídica propia i amb plena 
capacitat per a qualsevol tipus d'acte, d'estructura i funcionament democratics, 
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reconeguda i emparada per la Constitució i per l'Estatut d'autonomia de Catahmya, 
que es regeix per aquests Estatuis, per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici 
de les professions col·legiades i dels col-logis professionals, i per la resta de dispo
sicions legals que li siguin d'aplicació, i que coordina la seva actuació en l'ambit de 
Catalunya per mitja del Consell de Col-legis de Metges de Catalunya (CCMC). 

1.2 Han de pertanyer obligatoriament al Col·Iegi de Metges de Lleida, en els 
termes legalment previstos, tots els/les llicenciats/ades en medicina o aquell títol 
oficial que el substitueixi que, d'acord amb la Iegislació vigent, exerceixin la pro
fessió principalment dins l'ambit territorial de la provincia de Lleida, en qualsevol 
de les seves modalitats, sigui de manera independent o bé al servei de les diferents 
administracions públiques existents o d'institucions dependents d'aquestes, o de 
qualsevol altra entitat pública o privada. 

1.3 Podran sol-licitar voluntá.riament la seva col·Iegiació els qui, amb tito! de Ili
cencia1/ada en medicina o aquell tito! que el substitueixi, no exerceixen la professió. 

1.4 Als efectos previstos a l'article 8.4 de laLlei 2/1007, de 15 de mar,, les societats 
professionals que tinguin per objecte l'exercici comú de la medicina, exclusivament o 
juntament amb l'exercici d'una altra professió titulada i col-Iegiada, amb laque no sigui 
incompatible, i que tinguin el seu domicili en l'ambit territorial del Col·Iegi, s'hauran 
d'inscriure al Registre de Societats Professionals, als efectos de la seva incorporació, 
i per tal que es puguin exercir les competencies que li atorga l'ordenament jurídic 
sobre els professionals col-Iegiats. La inscripció es realitzara de conformitat amb el 
Reglament col-Iegial, que ha de ser aprovat per la Junta de Govern. 

1.5 Els estudiants de la faculta! de medicina de la Universitat de Lleida poden 
par ticipar en el COMLL, en régim de precol-legiats, per tal de tenir accés a la in
formació i als serveis que s'ofereixen als coHegiats, de manera transitOria i previa a 
la total incorporació de dret al Col-legi. Aquesta condició es perdra en obtenir-se la 
titulació en medicina, moment en el que, amb la comunicació i l'acreditació previa 
d'aquesta circumsta.D.cia, podran passar a la condició de coHegiat. 

Article2 
2.1 El Col-Iegi Oficial de Metges de Lleida, dins el seu propi ambit d'actuació, 

té personalitat jurídica prOpia, independent de l'Administració, i capacitat plena 
per complir les seves rmalitats, i li és possible adquirir qualsevol bé o dret a títol 
onerós o lucratiu, manllevar, vendre, gravar, fiam;ar, posseir i reivindicar tota 
classe de béns, de contraure obligacions i, en general, ser titular de tota mena de 
drets, iniciar, seguir o donar suport a qualsevol acció judicial, reclamació o recurs 
en to tes les vies i jurisdiccions, civil, penal, social, contenciosa administrativa i 
econOmica administrativa, i fms i tot els recursos extraordinaris de revisió i cas
sació i els recursos constitucionals, així com també en les diverses jurisdiccions i 
administracions europees. 

2.2 Correspon al presiden1/a del Col·Iegi l'exercici de les facultats establertes al 
punt anterior, ambla limitació que indica l'article 11, punt 3, aparta! b.3, d'aquests 
Estatuis, amb l'acord preví de la Junta de Govern, llevat del cas d'urgéncia, en qué 
podri actuar, donant-ne compte en la Junta següent per a la seva ratificació. 

Article 3 
El presiden1/a ostentara la legal i plena representació del COMLL davant de 

qualsevol entitat o organisme, públic i privat. 

CAPITOLU 
Finalitats i funcions 

Article 4 
4.1 El Col-Iegi de Metges de Lleida assurneix, en el seu ambit territorial, toles 

les competellcies que la legislació vigent li atorga, i, independentment d'aquestes, 
























































































































