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proximidad y, preferiblemente, ecológicos, destinados a 
colegios públicos, hospitales, residencias y otros centros 
públicos de estrecha colaboración con los respectivos 
sectores (sindicatos, cooperativas de productores y consu-
midores, asociaciones, etc.) y de manera compatible con la 
legislación vigente.

-

de estos productos se atienda no solamente al precio 
como criterio de adjudicación, sino que también se valoren 
los aspectos sociales y medioambientales de las ofertas, 
teniendo en cuenta de forma equilibrada otros criterios de 
calidad técnica, social, medioambiental y comercio justo, 
cláusulas relativas a igualdad o cláusulas relativas al fomento 
del empleo local con el objetivo de seleccionar la oferta que 
resulte económicamente más ventajosa en términos de 
calidad-precio en conjunto.

Las acciones deberán revertir sobre objetivos concretos 

garantizar la intervención de los actores sociales involucra-

consideraciones sociales y ambientales en los pliegues de 
contratación en arreglo a las siguientes secciones:

1. Objeto del contrato

3. Criterios de selección de los licitadores

4. Criterios de adjudicación del contrato

5. Cláusulas de ejecución del contrato

Se valorará también la información a los consumidores, a 
través de los centros destinatarios, sobre el origen, caracte-
rísticas de producción y propiedades de los alimentos.

Palau de les Corts 
Valencia, 22 de septiembre de 2016

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario primero 
Emilio Argüeso Torres

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

A. PROYECTOS DE LEY

 
Proyecto de ley de la Generalitat por el que se aprueba 
la disolución del Colegio Profesional de Delineantes y 
Diseñadores Técnicos de Alicante (RE número 33.015)

i, preferiblement, ecològics, destinats a col·legis públics, 
hospitals, residencies i altres centres públics d’estreta 
col·laboració amb els respectius sectors (sindicats, coope-
ratives de productors i consumidors, associacions, etc.) i de 
manera compatible amb la legislació vigent.

 

productes s’atenga no solament el preu com a criteri 
d’adjudicació, sinó que també es valoren els aspectes 
socials i mediambientals de les ofertes, tenint en compte de 
forma equilibrada altres criteris de qualitat tècnica, social, 
mediambiental i comerç just, clàusules relatives a igualtat 
o clàusules relatives al foment de l’ocupació local amb 
l’objectiu de seleccionar l’oferta que resulte econòmicament 
més avantatjosa en termes de qualitat-preu en conjunt.

 
Les accions hauran de revertir sobre objectius concrets i un 

-
tir la intervenció dels actors socials involucrats i, segons les 

i ambientals en els plecs de contractació de conformitat amb 
les seccions següents:

1. Objecte del contracte

3. Criteris de selecció dels licitadors

4. Criteris d’adjudicació del contracte

5. Clàusules d’execució del contracte

Es valorarà també la informació als consumidors, a través 
dels centres destinataris, sobre l’origen, les característiques 
de producció i les propietats dels aliments.

Palau de les Corts 
València, 22 de setembre de 2016

El president 
Enric Morera i Català

El secretari primer 
Emilio Argüeso Torres

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A. PROJECTES DE LLEI

 
Projecte de llei de la Generalitat pel qual s’aprova la 
dissolució del Col·legi Professional de Delineants i 
Dissenyadors Tècnics d’Alacant (RE número 33.015)
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PRESIDENCIA DE LES CORTS

De acuerdo con el artículo 95.1 del Reglamento de Les 
Corts, se ordena la publicación en el 

 del Proyecto de ley de la Generalitat por el 
que se aprueba la disolución del Colegio Profesional 
de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante (RE 
número 33.015), admitido a trámite por la Mesa de Les 
Corts en la reunión del 20 de septiembre de 2016.

Palau de les Corts 
Valencia, 20 de septiembre de 2016

El presidente 
Enric Morera i Català

PROYECTO DE LEY DE LA GENERALITAT POR EL  
QUE SE APRUEBA LA DISOLUCIÓN DEL COLEGIO 
PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES 
TÉCNICOS DE ALICANTE

Exposición de motivos

La Constitución española, en el artículo 149.1.18, reserva al 
Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico 
de las administraciones públicas y, en el artículo 36, prevé 
que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen 
jurídico de los colegios profesionales. 

La legislación básica estatal en esta materia se recoge en la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, y sus 

Por su parte, el Estatuto de autonomía de la Comunitat 
Valenciana, en el artículo 49.1.22.
la competencia exclusiva en materia de colegios profesiona-
les y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. 

En uso de estas competencias, se promulgó la Ley 6/1997, 
de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la 
Comunitat Valenciana, cuyo artículo 8 exige que la disolución 
de un colegio profesional, excepto en los casos en que lo 
imponga directamente la ley, se llevará a cabo por acuerdo 
de este en la forma establecida en sus estatutos y se deberá 
aprobar por ley de la Generalitat, previo informe del consejo 
valenciano de colegios profesionales competente.

Mediante la Resolución de 21 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de Interior, quedó inscrito en el Registro 
de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de 
Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana el 

Alicante, con el número 63 de la sección primera del Registro 
de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de 
Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana. Según 
el Decreto 88/1991, de 29 de mayo, del Consell, se aprobó 

en el cambio de denominación de Colegio Profesional de 
Delineantes de Alicante a la de Colegio Profesional de 
Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante. Mediante 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

D’acord amb l’article 95.1 del Reglament de les Corts, 
s’ordena la publicació en el  del 
Projecte de llei de la Generalitat pel qual s’aprova la disso-
lució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors 
Tècnics d’Alacant (RE número 33.015), admès a tràmit per 
la Mesa de les Corts en la reunió del 20 de setembre de 2016.

 
Palau de les Corts 

València, 20 de setembre de 2016

El president 
Enric Morera i Català

 
 
PROJECTE DE LLEI DE LA GENERALITAT  
PEL QUAL S’APROVA LA DISSOLUCIÓ DEL COL·LEGI 
PROFESSIONAL DE DELINEANTS I DISSENYADORS 
TÈCNICS D’ALACANT

Exposició de motius

La Constitució espanyola, en l’article 149.1.18, reserva a 
l’Estat la competència sobre les bases del règim jurídic de 
les administracions públiques i, en l’article 36, preveu que la 
llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels 
col·legis professionals. 

La legislació bàsica estatal en aquesta matèria es recull en la 
Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, i les 

Per la seua banda, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat 
Valenciana, en l’article 49.1.22.  confereix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de col·legis professionals 
i exercici de les professions titulades, sense perjudici del que 
disposen els articles 36 i 139 de la Constitució. 

Fent ús d’aquestes competències, es va promulgar la  
Llei 6/1997, de 4 de desembre, de consells i col·legis profes-
sionals de la Comunitat Valenciana, l’article 8 de la qual exigeix 
que la dissolució d’un col·legi professional, excepte en els casos 
en què ho impose directament la llei, es durà a terme per acord 
d’aquest en la forma establerta en els seus estatuts i s’haurà 
d’aprovar per llei de la Generalitat, amb un informe previ del 
consell valencià de col·legis professionals competent.

Mitjançant la Resolució de 21 de febrer de 1988, de la 
Direcció General d’Interior, va quedar inscrit en el Registre 
de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de 
Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana el 

amb el número 63 de la secció primera del Registre de 
Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis 
Professionals de la Comunitat Valenciana. Segons el  
Decret 88/1991, de 29 de maig, del Consell, es va aprovar 

canvi de denominació de Col·legi Professional de Delineants 
d’Alacant a la de Col·legi Professional de Delineants i 
Dissenyadors Tècnics d’Alacant. Mitjançant la Resolució 
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la Resolución de la Secretaria General de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas de 3 de noviembre de 
1999, el colegio adaptó sus estatutos a la Ley 6/1997.

Con fecha 4 de septiembre de 2014, el decano del Colegio 
Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante 
envió una solicitud formal de disolución o extinción de dicho 
colegio, según el acuerdo adoptado en la Asamblea General 
Extraordinaria del Colegio del 7 de junio de 2014. Al citado 

sobre la misma, en la que se adoptó el acuerdo de disolver el 
colegio por unanimidad de los asistentes, así como de ejecutar 

que conllevaran la disolución o extinción del mismo. 

presentaba dudas formales, en cuanto al quórum necesario 
para su aprobación a la vista del contenido de los actuales 

cuartas partes de los colegiados requerida para la válida 
adopción del acuerdo, se entendió la concurrencia un interés 

atendiendo al principio de seguridad jurídica y teniendo en 
cuenta la situación de insolvencia, reconocida judicialmente, 
en la que se encontraba el colegio cuya disolución se 
solicitaba, se resolvió proseguir la tramitación con audiencia 
a todos los interesados, una vez analizada la situación 

documentación que consta en el expediente.

Seguida la pertinente tramitación administrativa, emitido 
el dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, de acuerdo con el mismo y de conformidad con 
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
resulta procedente la tramitación del anteproyecto de ley de 
la Generalitat por el que se aprueba la disolución del Colegio 
Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante.

Artículo 1 

Se aprueba la disolución del Colegio Profesional de 
Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante.

Artículo 2 

Se debe inscribir la baja del Colegio Profesional de 
Delineantes y Diseñadores Técnicos de Alicante en el 
Registro de Colegios Profesionales y Consejos Valencianos 
de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.

Disposición adicional

Única 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de los 
actuales estatutos del Colegio Profesional de Delineantes 
y Diseñadores Técnicos de Alicante, aprobados mediante 
la Resolución de 8 de julio de 2004, de la directora general 
de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas, los liquidadores nombrados por el colegio en su 
Junta Extraordinaria de Gobierno del 27 de mayo de 2015 

de la Secretària General de la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques de 3 de novembre de 1999, el 
col·legi va adaptar els seus estatuts a la Llei 6/1997.

Amb data 4 de setembre de 2014, el degà del Col·legi 
Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant 
va trametre una sol·licitud formal de dissolució o extinció 
del col·legi esmentat, segons l’acord adoptat en l’Assemblea 
General Extraordinària del Col·legi del 7 de juny de 2014. 

del col·legi sobre aquesta, en què es va adoptar l’acord de 
dissoldre el col·legi per unanimitat dels assistents, així com 
d’executar les accions necessàries i requerides pels organis-

presentava dubtes formals, quant al quòrum necessari per 
a l’aprovació a la vista del contingut dels actuals estatuts, 

dels col·legiats requerida per a la vàlida adopció de l’acord, 

seguretat jurídica i la situació d’insolvència, reconeguda 
judicialment, en la que es trobava el col·legi la dissolució del 
qual se sol·licitava, es va resoldre prosseguir la tramitació 
amb audiència a tots els interessats, una vegada analitzada 

partir de la documentació que consta en l’expedient.

 
Seguida la pertinent tramitació administrativa, emès el 
dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, d’acord amb aquest i de conformitat amb el 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, escau 
la tramitació de l’avantprojecte de llei de la Generalitat 
pel qual s’aprova la dissolució del Col·legi Professional de 
Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant.

Article 1 

S’aprova la dissolució del Col·legi Professional de Delineants 
i Dissenyadors Tècnics d’Alacant.

Article 2 

S’ha d’inscriure la baixa del Col·legi Professional de 
Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant en el Registre 
de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis 
Professionals de la Comunitat Valenciana.

Disposició addicional

Única 

De conformitat amb el que disposa l’article 50 dels 
actuals estatuts del Col·legi Professional de Delineants 
i Dissenyadors Tècnics d’Alacant, aprovats mitjançant la 
Resolució de 8 de juliol de 2004, de la directora general 
de Justícia de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques, els liquidadors nomenats pel col·legi en la seua 
Junta Extraordinària de Govern del 27 de maig de 2015 
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deberán destinar el patrimonio social, en primer lugar, 
a cubrir el pasivo. El activo resultante se destinará a las 
instituciones de previsión social de delineantes que existan 
a la provincia. Si no las hubiera, se repartirá a partes iguales 
entre los colegiados en alta en el momento de la disolución.

Única 

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el 

 

Proyecto de ley, de la Generalitat, por el que se aprueba 
la disolución del Colegio Profesional de Delineantes y 
Diseñadores Técnicos de Alicante (RE número 33.015). 
Remisión a la comisión y apertura del plazo para que las 
personas interesadas puedan presentar ante la Mesa de la 
Comisión Especial de Participación Ciudadana propuestas 
de comparecencia y enmiendas en cumplimiento de la 
Resolución de carácter general 2/IX

MESA DE LES CORTS

La Mesa de Les Corts, en la reunión de 20 de septiembre 
de 2016, ha acordado tramitar el Proyecto de ley, de la 
Generalitat, por el que se aprueba la disolución del Colegio 
Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de 
Alicante (RE número 33.015). Así mismo, la Mesa, sin 
perjuicio del conocimiento posterior de la Junta de Síndics, 
ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Remitir este proyecto de ley a la Comisión de 
Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones 
de la Generalitat de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 111 i 112 del RC.

2. Abrir un plazo de cinco días, a partir de la publicación del 
proyecto de ley en el  el día 30 de 
septiembre de 2016, el cual, de conformidad con el acuerdo 
de la Mesa de Les Corts de 20 de septiembre de 2016, se 

que los interesados puedan presentar ante la Mesa de la 
Comisión Especial de Participación Ciudadana propuestas de 
comparecencia en cumplimiento del artículo 182 ter  
del RC y de la Resolución de carácter general 2/IX, y para 
que la ciudadanía, las asociaciones más representativas y los 
ayuntamientos puedan plantear enmiendas a la proposición 
de ley de acuerdo con el artículo 113  del RC.

3. Publicar este acuerdo en el  i en la 
página web de la institución.

Palau de les Corts 
Valencia, 20 de septiembre de 2016

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 
Marc Pallarés Piquer

hauran de destinar el patrimoni social, en primer lloc, a cobrir 
el passiu. L’actiu resultant es destinarà a les institucions de 
previsió social de delineants que hi haja a la província. Si no 
n’hi haguera, es repartirà a parts iguals entre els col·legiats 
en alta en el moment de la dissolució.

Única 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-la en el 

 
Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual s’aprova 
la dissolució del Col·legi Professional de Delineants i 
Dissenyadors Tècnics d’Alacant (RE número 33.015) 
Tramesa a la comissió i obertura del termini perquè les 
persones interessades puguen presentar davant la Mesa de 
la Comissió Especial de Participació Ciutadana propostes 
de compareixença i esmenes en compliment de la Resolució 
de caràcter general 2/IX

MESA DE LES CORTS

La Mesa de les Corts, en la reunió del 20 de setembre 
de 2016, ha acordat tramitar el Projecte de llei, de la 
Generalitat, pel qual s’aprova la dissolució del Col·legi 
Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant 
(RE número 33.015). Així mateix, la Mesa, sense perjudici 
del coneixement posterior de la Junta de Síndics, ha adoptat 
l’acord següent:

1. Trametre aquest projecte de llei a la Comissió de 
Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la 
Generalitat d’acord amb el que disposen els articles 111 i 
112 de l’RC.

2. Obrir un termini de cinc dies, a partir de la publicació 
del projecte de llei en el  el dia 30 
de setembre de 2016, el qual, de conformitat amb l’acord 
de la Mesa de les Corts del 20 de setembre 2016, s’obrirà 

interessats puguen presentar davant la Mesa de la Comissió 
Especial de Participació Ciutadana propostes de compa-
reixença en compliment de l’article 182 ter de l’RC i de la 
Resolució de caràcter general 2/IX, i perquè la ciutadania, 
les associacions més representatives i els ajuntaments 
puguen plantejar esmenes al projecte de llei d’acord amb 
l’article 113  de l’RC.

3. Publicar aquest acord en el  i en la 
pàgina web de la institució.

Palau de les Corts 
València, 20 de setembre de 2016

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 
Marc Pallarés Piquer


