Palma de Mallorca, 15 de març de 2013
Estimado/a compañero/a:

Benvolgut company/a:

Continuando con la adaptación del Colegio a la Ley
Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas Leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, se está trabajando en la
modificación de la página Web colegial,
www.cgsbaleares.com, dotándola de una ventanilla
única que unificará y ampliará la información que
hasta ahora viene facilitando a los colegiados y a los
ciudadanos y que facilitará la tramitación de los
procedimientos.

Continuant amb l'adaptació del Col·legi a la Llei
Ómnibus, Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses Lleis per a la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, s'està treballant en la
modificació de la pàgina Web col·legial,
www.cgsbaleares.com, dotant-la d'una finestreta
única que unificarà i ampliarà la informació que fins
ara ve facilitant als col·legiats i als ciutadans i que
facilitarà la tramitació dels procediments.

La ventanilla única permitirá a los profesionales
realizar todos los trámites necesarios para la
colegiación, el ejercicio y la baja en el Colegio,
obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a la actividad profesional y su
ejercicio, presentar la documentación y solicitudes
necesarias, incluyendo la de la colegiación, conocer
el estado de tramitación y convocar a los colegiados
a las Juntas Generales Ordinarias.

La finestreta única permetrà als professionals
realitzar tots els tràmits necessaris per la
col·legiació, l'exercici i la baixa en el Col·legi,
obtenir la informació i formularis necessaris per a
l'accés a l'activitat professional i el seu exercici,
presentar la documentació i sol·licituds necessàries,
incloent la de la col·legiació, conèixer l'estat de
tramitació i convocar als col·legiats a les Juntes
Generals Ordinàries.

La ventanilla única dispondrá de un servicio de
atención a los consumidores o usuarios y, para la
mejor defensa de éstos, permitirá el acceso, además
de a la guía de colegiados que ya existe, al registro
de sociedades profesionales, así como de las
asociaciones u organizaciones de consumidores y
usuarios . Este servicio de atención a los
consumidores o usuarios tramitará y resolverá las
quejas y reclamaciones derivadas de la actividad
profesional de los colegiados.

La finestreta única disposarà d'un servei d'atenció
als consumidors o usuaris i, per a la millor defensa
d'aquests, permetrà l'accés, a més de la guia de
col·legiats que ja existeix, al registre de societats
professionals, així com de les associacions o
organitzacions de consumidors i usuaris. Aquest
servei d'atenció als consumidors o usuaris tramitarà i
resoldrà les queixes i reclamacions derivades de
l'activitat professional dels col·legiats.

En aras del cumplimiento de la normativa vigente, En honor del compliment de la normativa vigent,
me permito recordarte:
em permet recordar-te:
•

•

Que el concepto “funciones propias” del
ejercicio de una profesión no equivale a
“exclusividad”, salvo que ésta sea
establecida por norma con rango de Ley,
por lo que el ejercicio de la profesión de
Graduado Social no es de ejercicio
exclusivo, por lo que será compatible con
el ejercicio de otras profesiones mientras
no lo prohíba la Ley.
En cuanto a la publicidad de la actividad

•

•

Que el concepte “funcionis pròpies” de
l'exercici d'una professió no equival a
“exclusivitat”, tret que aquesta sigui
establerta per norma amb rang de Llei, per
la qual cosa l'exercici de la professió de
Graduat Social no és d'exercici exclusiu,
pel que serà compatible amb l'exercici
d'altres professions mentre no ho
prohibeixi la Llei.
Quant a la publicitat de l'activitat

•

profesional, sólo estará limitada cuando
entre en conflicto con derechos o valores
constitucionales.
Que los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no pueden
establecer baremos orientativos ni cualquier
otra orientación, recomendación, directriz,
norma o regla sobre honorarios
profesionales.

Recibe un cordial saludo,

José Javier Bonet Llull
Presidente

•

professional, només estarà limitada quan
entri en conflicte amb drets o valors
constitucionals.
Que els Col·legis Professionals i les seves
organitzacions col·legials no poden establir
barems orientatius ni qualsevol altra
orientació, recomanació, directriu, norma o
regla sobre honoraris professionals.

Rep una cordial salutació,

José Javier Bonet Llull
President

