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Article 51.bis 

1. La Comissió Econòmica, elegida per l’Assemblea General, exercirà la funció interna de 

control dels comptes 

del Col·legi; sense perjudici de la posterior auditoria de comptes que ha de dur a terme el 

Col·legi. 

2. L’Assemblea General elegirà els membres que integraran la Comissió Econòmica d’entre 

les persones col·legiades que hagin format part de la Junta de Govern ocupant càrrecs 

vinculats a la gestió econòmica del Col·legi, com són la tresoreria i la vicetresoreria, i que es 

postulin expressament per a formar-ne part. 

En cas d’insuficiència de postulants, es podrà escollir preferentment entre les persones 

col·legiades que hagin format part de la Junta de Govern ocupant el càrrec de secretària o 

vicesecretària, o subsidiàriament, entre qualsevol persona col·legiada, que també 

manifestin expressament la voluntat de formar part de la Comissió. 

Les persones que formin part de la Comissió Econòmica també podran formar part del 

Consell Assessor, si compleixen els requisits establerts a l’article 51 d’aquests Estatuts. 

3. La Comissió Econòmica estarà formada per tres membres, president/a, secretari/ària i 

vocal. Els acords de la Comissió han d’ésser adoptats per majoria simple. En cas d’empat, el 

vot del/de la president/a serà de qualitat. El mandat de la Comissió serà de quatre anys. En 

cas de renúncia, que haurà de ser expressa, l’Assemblea elegirà un nou membre. 

4. La Comissió Econòmica efectuarà un control sobre la liquidació del pressupost vençut i 

de l’inventari-balanç del Col·legi, amb anterioritat a la seva aprovació per part de 

l’Assemblea General, i emetrà un informe sobre la liquidació del pressupost vençut i de 

l’inventari-balanç del Col·legi a 31 de desembre de cada any. 

5. L’informe emès per la Comissió Econòmica s’incorporarà a la documentació que formi 

part de l’Assemblea General convocada per a l’aprovació de la liquidació del pressupost 

vençut i de l’inventari-balanç. L’informe no és vinculant per a la Junta de Govern. 
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