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Normes de funcionament del Ple (I)
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Es reunirà una vegada cada semestre amb caràcter ordinari
i, amb caràcter extraordinari, quan la naturalesa dels
assumptes a tractar així ho exigisca.



La Secretaria, per ordre de la Presidència, convocarà les
reunions de l’OF amb, almenys, 15 dies d’antelació i fixarà
l’ordre del dia, excepte urgència. S’acompanyarà
documentació dels temes a tractar.



Per a la vàlida constitució del Ple serà necessària la
presència de la Presidència i de la Secretaria, i d’almenys
la meitat dels representants de l’Administració, les
Universitats i les Associacions i Col·legis Professionals.

Normes de funcionament del Ple (II)
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Podrà ser objecte de deliberació qualsevol tema no inclòs
en l’ordre del dia.



Per a l’adopció d’acords serà suficient majoria simple dels
vots dels membres presents. En cas d’empat, prevaldrà el
vot de qualitat de la Presidència.



VOT: Serà individual, podent ser secret quan ho sol·licite
qualsevol membre assistent o ho acorde la Presidència.



ACTA: Per a cada sessió es redactarà un acta, per part de
la Secretaria, que serà remesa a cada membre, junt a la
convocatòria de la sessió següent.

Normes de funcionament del Ple (i III)


Les sessions del Ple podran celebrar-se en qualsevol
lloc que decidisca la Presidència.



En les reunions no es tractaran suposts concrets
relacionats amb la regulació de la professió de les
persones integrants de l’OF.



Els acords adoptaran la forma d’informes o
recomanacions en relació amb les matèries
tractades en cada reunió, pel que mancaran
d’efectes jurídics vinculants.
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Comissions de treball
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L’acord del Ple establirà la seua composició, que podrà
integrar a persones no pertanyents al propi Ple, o alienes a
l’Administració Pública.



Tractarà temes específics relacionats amb les seues
funcions.



S’ajustarà als principis de composició i presència
equilibrada entre dones i homes.
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