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El Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica 

Article 51 

El Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica, constituït per acord de l’Assemblea 

General a proposta de la Junta de Govern, estarà integrat per membres permanents i 

membres no permanents.                                                     

Seran membres permanents les persones que hagin estat presidents del Col·legi, des 

del moment en què cessin del seu càrrec de president/a; les persones reconegudes 

expressament per l’Assemblea General com a persones col·legiades honoràries, des del 

moment en què són reconegudes com a tal, i les persones o entitats que destaquin pel 

seu interès o dedicació a la nutrició humana i dietètica o a les finalitats del Col·legi, des 

del moment en què ho acordi la Junta de Govern. 

Seran membres no permanents les persones col·legiades que hagin format part de la 

Junta de Govern durant un període mínim de dos mandats, consecutius o alterns, 

ocupant un càrrec diferent al de la presidència, amb una durada de vuit anys comptats 

des del moment en què cessin del seu càrrec a la Junta de Govern. 

En forma també part, durant el seu mandat, la presidència exercent i la secretaria, a qui 

correspon estendre l’acta de les seves reunions, així com fins a dos membres més 

escollits per la Junta electa per la durada del seu mandat. 

Els membres permanents i no permanents poden renunciar en qualsevol moment a 

formar part del Consell Assessor, mitjançant una comunicació expressa dirigida a la 

Junta de Govern. 

El Consell, que s’ha de reunir a iniciativa de la presidència o de tres dels seus membres 

i sota la presidència de qui es decideixi en cada ocasió, constitueix un fòrum de 

tractament d’aspectes relacionats directament o indirecta amb la nutrició humana i la 

dietètica, de formació de iniciatives i d’elaboració de propostes, bé siguin generades pels 

seus membres, bé siguin encarregades per la Junta de Govern. 
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