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Benvolguts col·legiats,
Aquest bimestre ha estat un període especialment carregat de
feina… Com ja us vàrem informar per correu electrònic, el Dept.
d’Acció Social i Ciutadania va convocar, entre d’altres, dues
places de logopeda per treballar als CDIAP propis, una plaça
per a Barcelona i l’altra per a Tarragona. Des del CLC, després
de llegir i analitzar rigorosament les bases, vam demanar la
revocació de la convocatòria d’aquestes dues places, perquè
no es demana en les esmentades bases la titulació adequada.
En aquest Full trobareu el text de les al·legacions que vam
presentar al Secretari General del Departament d’Acció Social i
Ciutadania.
D’altra banda, també us reproduïm la carta que vàrem enviar
com a Comissió Mixta, Dept. de Salut – CLC, al Director
de Recursos Humans de l’ICS, per demanar la rectificació
dels supòsits per apuntar-se a la nova borsa de treball de
l’esmentada entitat, sol·licitant la inclusió dels professionals
logopedes que hagin superat el procediment d’habilitació
professional en el CLC.
Al tancament d’aquest full encara no hem rebut resposta ni de
l’ICS ni del Dept. d’Acció Social i Ciutadania, però continuem
treballant sobre aquests temes i us mantindrem informats de les
novetats.

Com veieu, hi ha hagut molta activitat, sense entrar en detalls
de tot el que es fa en el dia a dia, en relació a les comissions
de treball, a les reunions amb l’administració, a les reunions
internes i d’assessoria amb els advocats del CLC, etc.
Afortunadament, tenim molt a prop les vacances de Nadal. Ens
serviran per descansar una mica i per reprendre l’activitat amb
molta més força.
Us desitgem bones festes de Nadal i bon Any Nou!
Una abraçada i fins el 2010!

Disseny Santi Duran - Il·lustració Elena Feliu

També, durant aquest període, vàrem mantenir diverses reunions
amb els parlamentaris representants de cada partit polític, en
relació al projecte de Llei de la Llengua de Signes Catalana.
Com a Col·legi demanem el reconeixement del dret de lliure
opció entre l’aprenentatge i l’ús de la llengua de signes catalana
i l’aprenentatge i l’ús de la llengua oral. Després de Nadal,
data a confirmar, ens han demanat la compareixença del CLC
al Parlament de Catalunya per explicar a tots els parlamentaris
el nostre parer i peticions. Tindreu l’informe que hem presentat
penjat a la nostra pàgina Web.
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Agenda de Formació Continuada del CLC

GENER

• Curs: Es pot sentir la veu?

Cos, consciència i veu en la pràctica logopèdica

A càrrec de: Neus Calaf
Dates: 16 i 23 de gener de 2010
Horari: de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 17 h
Durada: 12 hores
Lloc: CLC

FEBRER

• Curs: Habilidades terapéuticas en terapia del lenguaje:
relaciones terapeuta – paciente

A càrrec de: Alícia Fernández-Zúñiga
Dates: dijous 25 i divendres 26 de febrer de 2010
Durada: 12 hores
Lloc: CLC

MARÇ

• Curs: Evaluación y rehabilitación en disfunciones de ATM.
A càrrec de: Esther Bianchini
Dates: de dimecres 17 i dijous 18 març de 2010
Durada: 16 hores
Lloc: CLC

• Curs: Evaluación y rehabilitación en traumatismos faciales
y casos quirúrgicos

A càrrec de: Esther Bianchini
Dates: divendres 19 i dissabte 20
Durada: 16 hores
Lloc: CLC

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

NOUS COL·LEGIATS del 30 de setembre al 4 de desembre de 2009
Baquedano Pulido, Berta - Madrid
Boix Alonso, Susagna - Barcelona
Callejas Parrilla, Sonia - Vilafranca del Penedés
Catalán González, Laura - Sant Feliu de Guíxols
Cornejo Gómez, Luisa - Sant Joan de Vilatorrada
Cortés Peinado, Olalla - Premià de Mar
Del Olmo Saló, Veronica - Rubí
Escolano Morales de los Rios, Gloria - Caravaca de la Cruz
Estañol Tulla, Núria - Palafrugell
Estradé Molet, Núria - Llerona
Font Jordà, Antònia - Manacor
González Dopico, Elisabet - Vilafranca del Penedès
González López, Soledad - Viladecans
Hoste Sánchez, Ada - Barcelona

Jaime de Casas, Ana M. - Barcelona
Jiménez Hernández, Sonia - Vitoria
Jiménez i Marzo, Ana Mª - Mataró
López Avilés, Raquel - Sta Perpètua de Mogoda
López Piñeiro, Bárbara - Lloret de Mar
Majós Bellmunt, Mª Carme - Barcelona
Maraver Ramírez, Natalia - Sta. Coloma de Cervelló
Mctaggart, Judith - Barcelona
Mercadé Gatell, Eva - Torredembarra
Navarro Silva, Aurora - Llagostera
Palomar Gallart, Beatriz - Barcelona
Parra Gil, Elena - Sant Cugat del Vallès
Pérez Martínez, Esther - Bellaterra
Pont Espigulé, Emma - Figueres

Reigosa Rabasó, Mercè - Barcelona
Sala Prat, Ivette - Matadepera
Sillero Tocavents, Irene - El Masnou
Solé Martínez, Mireia - Vilafranca del Penedès
Turró Armengol, Núria - Vic
Vaqué Subirà, Gemma - Sant Pere de Torelló
Vela Sànchez, Laura - Terrassa
Villasegura García, Cintia - El Masnou

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer
(col·legiats exercents, col·legiats no
exercents i baixes col·legials) està publicat
a la nostra pàgina web: www.clc.cat
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Vocalia de Tarragona
El passat 17 d’octubre vam tenir la trobada de col·legiats. L’audioprotètic Joan Marc Granell, del centre auditiu la Creu Blanca, ens va fer una xerrada sobre audiometries infantils, patologia otològica,
adaptacions protètiques i la relació entre l’audioprotètic i el logopeda.
Des de fa gairebé un any, la Creu Blanca és centre WIDEX. D’aquesta manera, ja no cal que els usuaris
de la província de Tarragona es desplacin a Barcelona com feien fins ara.
Va ser una trobada molt interessant, ja que després de la xerrada vam visitar el centre auditiu per veure
les instal·lacions, la sala infantil d’audiometries i ens van obsequiar amb una bossa amb productes
de la Creu Blanca.
Volem agrair la seva col·laboració, així com a l’Hospital Universitari St. Joan de Reus ja que ens van
cedir la sala d’actes per fer la xerrada.

VISITA A LA MUNTANYETA
Estem organitzant una visita a l’Escola d’Educació Especial La Muntanyeta de Tarragona per a mitjans
de gener de 2010, aquesta visita la faríem un divendres en hores lectives del centre per poder conèixer
el funcionament i les activitats que s’hi duen a terme.
El grup ha de ser reduït, així que ens agradaria saber quants col·legiats hi podrien estar interessats, si
us plau feu arribar un correu a info@clc.cat.

Amb l’arribada del fred tots els anys ens plantegem la
protecció davant infeccions com la grip. Aquest any
encara més, donada l’alarma social que ha generat la
grip nova. Com en totes les malalties infeccioses el
més important és evitar el contagi.

En aquest sentit us recomanem les mesures habituals:
• La higiene de mans després de tossir o esternudar, entre un
i altre pacient, i sempre que ho considereu adient. Ho podeu
fer amb aigua i sabó (la durada del procediment és de 40-60
segons) o amb productes preparats a base d’alcohol (la durada
del procediment és de 20-30 segons).
• Les mesures d’higiene respiratòria (tapar-se la boca i el nas amb
mocadors rebutjables en tossir i esternudar, utilitzar receptacles
per llençar els mocadors que estiguin a prop de l’individu, no
apropar les mans brutes o contaminades a les membranes
mucoses dels ulls i del nas, etc..)
• L‘ús de mascareta quirúrgica en tot contacte directe amb
un pacient sospitós de grip, així com en les exploracions de
mucoses.
• L’ús de guants estèrils per entrar en contacte amb mucoses, pell
no íntegra i fluids corporals.
• Extremar la higiene del material com ara joguines, taules, pintures,
etc... que tinguin contacte amb els pacients, especialment amb
nens.
A la pàgina http://www.gencat.cat/salut/ trobareu tota la
informació, tant pel que fa a les mesures de prevenció personals,
com a les específiques dels centres educatius i dels centres sanitaris.
Us recomanem llegir-la atentament.
També cal que esteu informats que el 16 de novembre es va iniciar
la campanya de vacunació de la grip nova. Els logopedes, com
a professionals sanitaris, tenim la possibilitat de vacunar-nos
tot i que es tracta d’una vacunació voluntària. Els que desitgeu
vacunar-vos us heu de posar en contacte amb el vostre CAP, on us
donaran tota la informació.

Informació externa
• Conferència sobre: “Nuevas

tecnologías aplicadas al aprendizaje
para alumnos con Dislexia y TDAH“

Fecha: sábado 12 de Diciembre 2009
de 10.00 a 13.30 h. y de 15.30 a
18.00 h. Organiza: Rehasoft Precio: 68€
para logopedas, con acreditación.
Más información: 932 198 065
www.rehasoft.com

• Presentació del llibre: Biel, què et passa?
Dates: 18 de desembre de 2009, a les
19.30 h, a la Biblioteca de Roquetes
(Tarragona) Participa: Consol Cordero.
19 de desembre de 2009, a les 19.30
h, a la llibreria La 2 de Viladrich de
Tortosa (Tarragona) Participa: Artur
Gaya. Organitza: AHIDA-Terres de
L’Ebre. El dia 18 de desembre a les 19
h., inauguració dels dibuixos originals
a la Biblioteca de Roquetes

• “IV Curso de Diagnóstico y Cirugía
Funcional de las Lesiones Benignas de
Cuerdas Vocales”

Dates: 21, 22 i 23 de gener del 2010
Organitza: Hospital General de
Catalunya, Sant Cugat del Vallès
El programa de curs es pot
descarregar des d’aquesta pàgina:
http://www.consultaveu.cat/programa_curs.pdf
La pàgina web del curs és:
http://www.cursopatologiavoz.net/
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El Departament d’Acció Social i Ciutadania va convocar a finals d’octubre, entre
d’altres, 2 places de logopeda per a CDIAP.
Des del CLC vam presentar al·legacions i vam demanar la revocació de les Bases
i de la convocatòria d’aquestes dues places, perquè no es demanava la titulació
específica de logopeda.
Per a la vostra informació us transcrivim el text que vam presentar al Departament:
Assumpte: Resolució ASC/3020/2009, de 21 d’octubre
Convocatòria núm. L001/09
AL SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
ANNA CIVIT CANALS, Degana del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA (d’ara endavant
“CLC”) i representant legal d’aquesta Corporació, amb domicili a efectes de notiﬁcacions al carrer Bruc, 72-74,
5a de Barcelona (08009) Tel. 93.4878393, en la seva representació comparec i DIC:
Que, mitjançant el present escrit en temps i forma passo a formular REQUERIMENT PREVI DE REVISIÓ
contra la Resolució ASC/3020/2009, de 21 d’octubre, de convocatòria del procés selectiu del nou accés per a la
provisió de 96 places en règim de personal laboral ﬁx del Departament d’Acció Social i Ciutadania pel sistema
de concurs oposició (convocatòria núm. L001/09) i les seves Bases, publicada en el DOGC de 2 de novembre
de 2009, d’acord amb les següents
AL·LEGACIONS
PRIMERA.- L’acció i pretensió que exerceix el Col·legi de Logopedes
1.1.- L’acció: El CLC exercita l’acció establerta per l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, què disposa que en les impugnacions iniciades per una Administració
Pública contra actes administratius o disposicions dictats per una altra Administració Pública no hi haurà lloc al
recurs de reposició i sí a una potestativa reclamació prèvia a interposar en el termini de dos mesos.
1.2.- La legitimació: L’article 19.1.b) de la mateixa Llei reconeix la legitimació de les corporacions que resultin
afectades pels actes o disposicions administratius o que estiguin legalment habilitades per a la defensa dels drets
i interessos legítims col·lectius.
En aquest sentit, l’article 36 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, disposa que els col·legis professionals tenen com una ﬁnalitat l’ordenació, la representació i la
defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades; previsió que cal relacionar
amb la funció pública encomanada per l’article 39.a) de la mateixa Llei, quan estableix que correspon als col·legis
garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa i que es respectin els drets i els interessos de les
persones destinatàries.
En la mesura que la Convocatòria i Bases que sol·licitem es revisin i modiﬁquin afecten sens dubte els interessos
dels professionals logopedes i dels destinataris de la pràctica professional que duguin a terme els adjudicataris de
les places, és clar que el Col·legi ostenta legitimació activa per instar aquesta revisió i acollir-se a la possibilitat
d’instar-la prèviament a l’Administració.
1.3.- La pretensió: I la pretensió que exercita el CLC és l’anul·latòria de dues concretes determinacions i
previsions de les Bases del concurs oposició convocat, de forma que l’estimació d’aquest requeriment previ per
l’Administració contractant comporti la revocació d’aquella part de les Bases i acordi modiﬁcar-les en els termes
que es diran seguidament, tot respectant la titulació acadèmica i professional dels/de les professionals logopedes
i en beneﬁci de la prestació d’un servei ajustat a la normativa aplicable.
Als efectes d’articular el present requeriment cal manifestar en primer lloc que no podem al·legar els vicis o defectes
de procediment en què hagi pogut incidir l’expedient administratiu de convocatòria degut a que no en coneixem
els antecedents. Pensem bàsicament en la justiﬁcació que s’hagi pogut donar als aspectes acadèmics i professionals
recollits dins els requisits de participació, i que deuen ﬁgurar en els informes motivadors corresponents.
Per aquesta raó, tot seguit formulem les al·legacions que estimem procedents a la vista de les Bases i convocatòria
publicades i, per tant, sense perjudici de completar-les o ampliar-les tant pel que fa a les qüestions formals o
de procediment com a les qüestions materials o de fons, si es fa necessari, en un posterior recurs judicial que
preferiríem no haver d’iniciar.
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SEGONA.- Les Bases ignoren l’existència de la titulació especíﬁca de grau o diplomat en logopèdia i el
procediment d’habilitació professional seguit en compliment de la Llei 2/1998
2.1.- Les Bases discutides: La norma 2.1.c) de les Bases estableix els següents requisits que han de complir les
persones aspirants per ser admeses en el procés selectiu de les places 93 i 94 de logopeda:
“c) Posseir, o estar en condició d’obtenir, la titulació acadèmica que es detalla a continuació, de conformitat
amb el previst a l’article 19 de VI Conveni col·lectiu únic:
Per a les places amb les referències 1 a 43, corresponents a la categoria B, diplomat/ada en infermeria,
posseir la titulació de diplomatura en infermeria.
Per a les places amb les referències 44 a 69, corresponents a la categoria B, ﬁsioterapeuta, posseir la titulació
de diplomatura en ﬁsioteràpia.
Per a les places amb les referències 70 a 90, corresponents a la categoria B, terapeuta ocupacional, posseir
la titulació de diplomatura en teràpia ocupacional.
Per a les places amb les referències 91 i 92, corresponents a la categoria B, monitor/a de formació ocupacional,
les places amb les referències 93 i 94, corresponents a la categoria B, logopeda, i les places amb les referències
95 i 96, corresponents a la categoria B, psicomotricista, posseir un títol universitari de grau mitjà o equivalent.
Per a aquestes tres categories i, de conformitat amb el Reial decret 1272/2003, de 10 d’octubre, es considera
equivalent a diplomat universitari de primer cicle l’haver superat els tres primers cursos complets dels estudis
conduents a l’obtenció de qualsevol títol oﬁcial de llicenciatura, arquitectura o enginyeria, o el primer cicle
corresponent a aquests estudis, sempre que aquest primer cicle contingui una càrrega lectiva mínima de 180
crèdits.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri
d’Educació.
D’acord amb l’article 19.3 del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la
Generalitat de Catalunya, per a l’accés a tots els grups professionals serà necessari el nivell de titulació requerit
per a cada grup, sens perjudici del que determina la disposició transitòria IV, respecte a les ofertes públiques
2004-2008, prorrogat per a l’any 2009, per al personal laboral temporal contractat amb anterioritat a l’entrada
en vigor del IV Conveni.
El personal laboral que presti els seus serveis professionals a l’Administració de la Generalitat amb un
contracte de treball de caràcter temporal subscrit bé en raó de la seva titulació, bé per la seva capacitat provada
en el desenvolupament professional, vigent en data 20 de novembre de 1998, podrà participar en aquesta
convocatòria si en el supòsit de no reunir el requisit establert a la base 2.1 disposa de capacitat professional
provada en relació amb la plaça a què opti, i reuneix la resta de requisits d’aquesta convocatòria. Aquesta
circumstància s’haurà de fer constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud.
A aquests efectes, s’entendrà com a capacitat provada l’experiència professional en la Generalitat de
Catalunya, en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc, adquirida en activitats professionals
anteriors, i demostrada durant el període de prova previst a la base 14 de la convocatòria.
La capacitat provada només regirà per accedir a les places que no tenen com a requisit una titulació
especíﬁca, és a dir, per les places 91, 92, 93, 94, 95 i 96.”
Al respecte hem de dir que aquestes previsions no s’ajusten en absolut i sí desconeixen la legislació aplicable i la
realitat acadèmica i professional de la logopèdia a Catalunya des de fa molts anys, com justiﬁcarem seguidament, pel
que al nostre entendre haurien de modiﬁcar-se i ajustar-se a la legalitat, adoptant-se cautelarment la pertinent mesura
provisional de suspensió del procés selectiu pel que fa a les dues places de logopeda, en concret la 93 i la 94.
2.2.- La titulació acadèmica aplicable: La primera disconformitat determinant de nul·litat radical de les Bases
de la convocatòria pel que fa a les places de logopeda consisteix en no incloure i sí ometre l’existència d’una
titulació universitària especíﬁca per exercir la professió de logopeda.
En efecte, com bé reconeix la “Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para
la veriﬁcación de los títulos universitarios oﬁciales que habiliten para el ejercicio de la profesión de logopeda”:
“La legislación vigente conforma la profesión de Logopeda como profesión regulada cuyo ejercicio requiere
estar en posesión del correspondiente título oﬁcial de Grado, obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 23 de enero de 2009, publicado en el “Boletín Oﬁcial del Estado” de 17 de febrero
de 2009”.
I cal tenir present que, ja abans d’aquesta titulació resultant del procés de Bolònia, el Reial Decret 1419/1991,
de 30 d’agost, establí el títol universitari de Diplomat en logopèdia. En conseqüència, primer amb el títol de
Diplomat i després amb el títol de Grau, quins primers titulats sortiran l’any 2010, fa molts anys que l’exercici
de la professió de logopeda exigeix estar en disposició d’una titulació universitària especíﬁca.
2.3.- La titulació professional aplicable: Però és que, a banda del que acabem de dir, i aquesta és la segona
inadequació determinant de nul·litat de les Bases de la convocatòria pel que fa a les places de logopeda, les
Normes abans transcrites no tenen en compte tampoc l’existència del procediment d’habilitació professional
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ja ﬁnalitzat, i seguit per les/els logopedes de Catalunya a l’empara de la Llei 2/1998, amb el que precisament
es va regular el trànsit de professió no diplomada a diplomada.
En efecte, les Bases desconeixen o ignoren que, abans de que sortissin les primeres promocions de diplomats
en logopèdia a partir de l’any 1998, ja hi havia professionals logopedes exercint aquesta professió en l’àmbit
sanitari, assistencial, social i educatiu de Catalunya.
I precisament per regir el trànsit a la situació creada amb l’aparició de la nova titulació de diplomat, el Parlament
de Catalunya va aprovar les disposicions transitòries quarta i cinquena de la Llei 2/1998, de creació del CLC,
amb les que establí un procediment d’habilitació professional. En concret estipulà que:
Quarta.
Es poden integrar al Col·legi de Logopedes de Catalunya, si ho sol/liciten durant els dos anys següents a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els i les professionals que han treballat en el camp de les pertorbacions i
patologies del llenguatge i l’audició que es trobin en algun dels supòsits que es detallen a continuació:
a) Els i les professionals que han treballat en el camp de la logopèdia almenys tres anys i estiguin en
possessió d’alguna de les titulacions següents:
Títol de professor especialitzat en pertorbacions del llenguatge i l’audició, expedit pel Ministeri
d’Educació i Ciència.
Diploma de l’especialitat de pertorbacions del llenguatge i l’audició, expedit per qualsevol de les
universitats de l’Estat espanyol.
Diploma d’especialització en patologia del llenguatge, expedit per l’Escola de Patologia de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.
b) Els i les professionals que estiguin en possessió de titulació universitària, llicenciatura o diplomatura,
i acreditin tres o cinc anys d’experiència en tasques pròpies de logopeda, respectivament, en activitats
desenvolupades dins els deu i quinze anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
c) Els i les professionals que acreditin capacitat professional pràctica i deu anys d’exercici o dedicació
en les tasques pròpies del camp de la logopèdia desenvolupades dins els vint anys anteriors a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei.
Cinquena.
Durant els cinc anys que segueixin a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els cursos de postgrau i els
màsters en logopèdia que s’imparteixen en les universitats per a llicenciades i llicenciats universitaris
i mestres han d’habilitar les persones que els hagin superat per a integrar-se al Col·legi, sempre que
el nombre de crèdits d’aquests no sigui inferior al límit mínim establert per la normativa aplicable en
el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.”

La ﬁnalitat d’aquestes disposicions transitòries ﬁxades pel legislador català en la Llei 2/1998 era recollir aquelles
situacions excepcionals sorgides precisament per la creació del Col·legi, per respectar la situació de les persones
que amb anterioritat a la creació de la nova diplomatura, ja exercien de logopedes a Catalunya. S’adaptava així
una situació anterior a la nova titulació i a l’estructura col·legiada de la professió.
Sobre la procedència tant de l’establiment d’un règim transitori d’incorporació, com de preveure la continuació
de l’exercici professional de les persones que no posseeixen la titulació creada sobrevingudament, podem citar la
Sentència del Tribunal Constitucional 42/1986, de 10 d’abril (RTC 1986\42), ponent Luis Díez-Picazo y Ponce de
León, que desestima la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada sobre la disposició transitòria de la Llei 43/1979,
de 31 de desembre, de creació del Col·legi Oﬁcial de Psicòlegs, tot declarant que:
“4. Aplicando estos esquemas al trance de transformación de una profesión libre en profesión titulada,
las dudas que pudieran plantearse se desvanecen. Con independencia del juicio que las normas merezcan
en punto a su oportunidad o a su justicia, lo cierto es que no se puede hablar, para referirse a un ámbito
de libertad, de «derechos adquiridos». No viola la prohibición del art. 9.3, por ende, la regla que
permite la integración en un Colegio profesional de nueva creación, o la continuación en el ejercicio
de una profesión, a las personas que no poseen los títulos exigidos en la nueva Ley, que es en puridad
lo que realiza la disposición que aquí se examina. Ceñido en estos términos el problema, lo único que
se podría cuestionar es la legitimidad constitucional de limitar temporalmente el período transitorio.
Mas, si se tiene en cuenta que un período transitorio ocasiona indudables perturbaciones y coloca algún
punto de duda sobre el principio de seguridad jurídica también consagrado y reconocido en el art. 9
de la Constitución, no puede decirse que sea constitucionalmente ilegítima su abreviación.
Todo lo cual lleva a la conclusión de que no se produce en la disposición transitoria examinada la
violación constitucional debatida.”
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2.4.- L’exigència de titulació acadèmica o professional per exercir està establerta legalment: En el mateix
sentit, també cal tenir present una altra legislació estatal bàsica, quina és la Llei 44/2003, de 21 de novembre,
d’Ordenació de les professions sanitàries (“LOPS”). En l’article 2.2.b) inclou la professió de logopeda dins
les professions sanitàries de nivell Diplomat i, sobretot, l’article 4.2 estableix literalment que l’exercici de la
professió per compte propi o aliè (concepte que inclou el règim laboral sotmès a concurs oposició) requerirà
la possessió del corresponent títol oﬁcial acadèmic o professional que habiliti expressament per aquell
exercici. Textualment disposa que:
2. El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del
correspondiente título oﬁcial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certiﬁcación
prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las demás leyes aplicables
y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.

La remissió a les normes reguladores dels col·legis és clara i, per tant, fa aplicable al cas el procediment
d’habilitació seguit.
Per últim en aquest punt cal dir que l’article 7.f) de la LOPS deﬁneix perfectament les atribucions professionals
del/la logopeda quan estipula que:
“Los diplomados universitarios de logopedia desarrollan actividades de prevención, evaluación y
recuperación de los trastornos de la audición, fonación y del lenguaje mediante técnicas terapéuticas
propias de la disciplina”.

2.5.- La comparació amb d’altres professions i convocatòries: Sorprèn molt el tractament donat a les
professionals logopedes per les Bases i la convocatòria si es compara amb el donat per les mateixes Bases a
d’altres professions que es troben en una situació similar o anàloga; ens referim concretament a les professions
d’infermeria, ﬁsioteràpia i terapeuta ocupacional, per a les quals les normes de les Bases sí reconeixen
l’existència de la seva respectiva titulació especíﬁca i, en conseqüència, la inaplicació de la possibilitat
d’acreditar la “capacitat provada” en aquells casos en els que personal laboral temporal no compleixi amb el nivell
de titulació exigit per les pròpies Bases. El greuge és evident i encara posa més de manifest la improcedència i
inadequació a Dret d’allò aprovat.
En el mateix sentit, també podem comparar les Bases del concurs oposició amb les Bases aprovades recentment
per d’altres CCAA per accedir a la condició de personal laboral ﬁx. Per totes, la convocatòria de la Conselleria
de Justícia i Administració de la Junta d’Andalusia publicada en el BOJA de 29 de maig de 2007.
I, per últim, hem de referir-nos també al criteri seguit per altres Departaments de la mateixa Generalitat de
Catalunya. Així, el Departament d’Educació va emetre una circular interna amb la que instava els professionals
logopedes que exerceixen en aquell àmbit a presentar-se i superar el procediment d’habilitació gestionat pel CLC
per mandat de la Llei catalana 2/1998.
2.6.- Conclusions: Per tot el que hem exposat, entenem que el contingut de la norma 2.1.c) de les Bases no
s’ajusta a l’ordenament jurídic aplicable pel que respecta a les places 93 i 94 de logopeda.
Primer, perquè no inclou ni té en compte el títol universitari especíﬁc de Grau (a partir de juny de 2010) i de
Diplomatura en logopèdia (des de 1998 ﬁns a 2010, en funció del que facin les Universitats) quina obtenció
ha estat i és condició prèvia i necessària per a l’exercici de la professió de logopeda, d’acord amb la legislació
bàsica aplicable, de manera que no hi ha lloc a preveure la possibilitat de posseir un cicle o cursos equivalents
com erròniament contenen les Bases publicades.
Segon, perquè al disposar de titulació especíﬁca tampoc procedeix en Dret establir per a les places 93 i 94 de
logopeda la possibilitat de substituir el requisit del títol per l’acreditació de la “capacitat provada” com fan les
Bases aprovades.
I, tercer i últim, perquè la norma 2.1.c) de les Bases no té en compte tampoc l’existència del procediment
d’habilitació professional seguit per les/els logopedes de Catalunya a l’empara de la Llei 2/1998 -ﬁnalitzat el
30 de novembre de 2007- amb el que es donà compliment al mandat del legislador i, en exercici d’una funció
pública delegada, s’habilitaren professionalment tots aquells professionals que, en aprovar-se la Diplomatura i
estructurar-se col·legiadament la professió, no posseïen aquell títol universitari.
Amb tot, el CLC només demana allò que, correctament, es reconeix per les Bases i la convocatòria a les infermeres,
ﬁsioterapeutes i terapeutes ocupacionals, i que, sense cap justiﬁcació, no es reconeix a les logopedes.
Per tot el que s’ha exposat,
DEMANO: Que tingui per formulat en temps i forma requeriment previ de revisió pel Col·legi de Logopedes
de Catalunya contra la Convocatòria i la norma 2.1.c) de les Bases publicades en la Resolució ASC/3020/2009 i,
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d’acord amb les al·legacions fetes, resolgui estimar el requeriment, revocar les Bases i la convocatòria en els termes
exposats i aprovar-los de nou ajustant-los a l’existència d’una titulació especíﬁca de logopeda, tant acadèmica (Títol
de Grau i de Diplomat) com professional (procediment d’habilitació d’acord amb la Llei 2/1998) i, conseqüentment,
suprimint l’equivalència de títols i la “capacitat provada” per a les places 93 i 94 de logopeda.
ALTRESI DIC: Que, a l’empara del que disposa l’article 111.2.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de l’Administració Pública i del Procediment Administratiu Comú, insto la mesura cautelar de
suspensió de l’executivitat del procés selectiu pel que fa a les places 93 i 94 corresponents a logopeda, petició
que fonamento (i) en les causes de nul·litat de ple Dret invocades en el present escrit a l’empara de l’article 62.1
de la pròpia Llei; i (ii) en la ponderació de perjudicis que n’aconsella la seva adopció, doncs serien molt greus
per a la professió de logopeda, per als destinataris dels serveis, per als professionals habilitats i per a les persones
que poguessin esdevenir adjudicatàries, en el cas de la seva execució sense esperar a la resolució del present
requeriment previ.
Cal tenir present que el termini de presentació de les sol·licituds de participació és de vint dies naturals des de la
publicació al DOGC (2 de novembre de 2009) segons la norma 3.2 de les Bases. Per tant, la proximitat d’aquest
termini imposa que s’adopti ja la mesura cautelar i no s’esperi a consolidar expectatives o drets pels sol·licitants
ni a frustrar la possibilitat de que s’hi presentin titulats o habilitats.
És més, per al cas que la resolució deﬁnitiva fos conﬁrmatòria, totalment o parcial, el Departament hauria d’esperar
a veure si el CLC interposa el corresponent recurs contenciós administratiu i demana la mesura cautelar de suspensió
de l’executivitat, en quin cas s’hauria d’abstenir també d’executar-lo, doncs actuar de forma contrària podria
dur a que el Tribunal estimés la petició de suspensió un cop l’Administració ja hagués procedit a executar-ho,
frustrant la ﬁnalitat legítima del recurs contenciós. Aquesta petició troba el seu fonament en la reiterada doctrina
ﬁxada tant pel Tribunal Constitucional com pel Tribunal Suprem en els seus pronunciaments. Per totes, la STC
78/1996, de 20 de maig, quan estableix que:
“El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la
decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva
sobre la suspensión” (STC 66/1984). Si, pues, hemos declarado que la tutela se satisface así, es lógico
entender que mientras se toma aquella decisión no pueda impedirse ejecutando el acto, con lo cual la
Administración se habría convertido en Juez.”

En idèntic sentit es manifesta el Tribunal Suprem en la seva Sentència de 4 de desembre de 1999 (Ar. 1999\9763)
i en la Sentència de 25 de gener de 2003 (Ar. 2003\1997), entre d’altres.
Per això,
DEMANO: Que tingui per feta la manifestació anterior i, de conformitat amb la seva base jurídica, s’abstingui
d’executar el procés selectiu pel que fa a les places 93 i 94 de logopeda ﬁns que s’hagi resolt el requeriment
previ o, cas que aquest sigui totalment o parcialment conﬁrmatori, ﬁns que s’hagi resolt pel Tribunal contenciós
administratiu la petició de mesura cautelar consistent en la suspensió de l’executivitat.
Barcelona, 12 de novembre de 2009

Anna Civit Canals
Degana CLC

Generalitat de Catalunya.Departament d’Acció Social i Ciutadania.Sr. Jordi Rustullet i Tallada.Plaça de Pau Vila, 1 (Palau de Mar).08039 Barcelona
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Notícia important
Informació general pels col·legiats
L’Institut Català de la Salut (ICS), ha obert una nova borsa de treball en la qual, per
primer cop, està contemplada la logopèdia. La inscripció en aquesta borsa us pot
facilitar l’accés a llocs de treball de caràcter temporal com a personal interí, substitut o
de reforç. Aquesta nova borsa contempla tant el personal hospitalari com el d’Atenció
Primària de l’ICS.
La inscripció en la borsa de treball de l’ICS es realitza per via telemàtica a l’adreça
http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm (funciona més correctament amb el
navegador Explorer). En aquesta adreça cal en primer lloc donar-se d’alta (si no esteu treballant a l’ICS) i
després introduir les dades personals, les dades de la sol·licitud (indicant la categoria i l’àmbit territorial
al que opteu), les dades del currículum, les vostres preferències en quant a centres de treball, etc..
En el moment en què introduïu les dades passeu a formar part de la borsa de treball, ja que la llista
s’actualitza setmanalment. Posteriorment caldrà dirigir-se a un centre de l’ICS per tal de validar les
dades introduïdes. Per fer la validació heu de portar original i fotocòpia dels títols o dades que heu
introduït a l’aplicatiu. Recomanem que contacteu prèviament amb el centre, ja que molts d’ells donen
dia i hora per realitzar la validació.
Convé mantenir el vostre currículum actualitzat afegint la nova formació o experiència laboral que aneu
assolint. A la WEB de l’ICS trobareu informació detallada de les puntuacions i del funcionament de la
borsa de treball.
Des del Col·legi valorem que és una bona notícia, ja que regularà l’accés de tots els logopedes a l’ICS de
forma transparent. Tot i que actualment hi ha molt poques places, la creació d’una borsa de treball de
logopèdia representa un pas endavant en la implantació de la nostra professió als centres sanitaris.
D’altra banda, s’han fet gestions per solucionar algunes esmenes que ens han fet arribar els
professionals respecte a les titulacions que permeten accedir a la borsa.
Des de la Comissió Mixta (Dept. Salut/CLC) vam parlar amb la Sra. Aurora Puértolas, cap d’unitat, i la
Sra. M. Jesús Lisa, cap de la subunitat de selecció de personal de l’ICS, i vam acordar enviar una carta
al director de Recursos Humans de l’ICS, informant-li sobre la situació i demanant-li que es faci la
rectificació necessària.
Us transcrivim el text de l’esmentada carta:
Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Direcció General
de Recursos Sanitaris

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Tel 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90
www.gencat.net/salut

Sr. Xavier Saballs
Director de Recursos Humans
INSTITUT CATALA DE LA SALUT
Gran Via Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona

Benvolgut Sr.,
A la última reunió de la Comissió Mixta Departament de Salut – Col·legi de Logopedes de Catalunya,
per part del Col·legi ens van comentar que havien rebut diverses comunicacions del fet que es dóna
a l’Institut Català de la Salut (ICS). Ens referim concretament a la inadmissió a la borsa de treball
temporal de l’ICS d’aquells professionals logopedes que no posseeixen el títol de Diplomats en
logopèdia però que van superar el procediment d’habilitació establert per la Llei 2/1998, amb el que
precisament es va regular el trànsit de professió no diplomada a diplomada.
Creiem que el règim d’admissió a la borsa de treball no té en compte que, abans que sortissin les
primeres promocions de diplomats a partir de l’any 1998, ja hi havia professionals logopedes exercint
aquesta professió en l’àmbit sanitari, assistencial, social i educatiu de Catalunya.

I precisament per regir el trànsit a la situació creada amb l’aparició de la nova titulació de diplomat,
el Parlament de Catalunya va aprovar les disposicions transitòries quarta i cinquena de la Llei 2/1998,
de creació del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), amb les que establí un procediment d’habilitació professional. En concret estipulà que:
Quarta.
Es poden integrar al Col·legi de Logopedes de Catalunya, si ho sol·liciten durant els dos
anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els i les professionals que han treballat
en el camp de les pertorbacions i patologies del llenguatge i l’audició que es trobin en
algun dels supòsits que es detallen a continuació:
a) Els i les professionals que han treballat en el camp de la logopèdia almenys tres anys
i estiguin en possessió d’alguna de les titulacions següents:
Títol de professor especialitzat en pertorbacions del llenguatge i l’audició, expedit pel
Ministeri d’Educació i Ciència.
Diploma de l’especialitat de pertorbacions del llenguatge i l’audició, expedit per qualsevol de les universitats de l’Estat espanyol.
Diploma d’especialització en patologia del llenguatge, expedit per l’Escola de Patologia
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
b) Els i les professionals que estiguin en possessió de titulació universitària, llicenciatura o diplomatura, i acreditin tres o cinc anys d’experiència en tasques pròpies de
logopeda, respectivament, en activitats desenvolupades dins els deu i quinze anys anteriors
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
c) Els i les professionals que acreditin capacitat professional pràctica i deu anys d’exercici o dedicació en les tasques pròpies del camp de la logopèdia desenvolupades dins els
vint anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Cinquena.
Durant els cinc anys que segueixin a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els cursos de
postgrau i els màsters en logopèdia que s’imparteixen en les universitats per a llicenciades i llicenciats universitaris i mestres, han d’habilitar les persones que els hagin superat
per a integrar-se al Col·legi, sempre que el nombre de crèdits d’aquests no sigui inferior
al límit mínim establert per la normativa aplicable en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.”
La ﬁnalitat d’aquestes disposicions transitòries ﬁxades pel legislador català en la Llei 2/1998 era
recollir aquelles situacions excepcionals sorgides precisament per la creació del CLC, per respectar
la situació de les persones que amb anterioritat a la creació de la nova diplomatura ja exercien de
logopedes a Catalunya. S’adaptava així una situació anterior a la nova titulació i a l’estructura collegiada de la professió.
En el mateix sentit, també cal tenir present la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les
Professions Sanitàries (“LOPS”), quin article 4.2 remet expressament a les normes reguladores dels
col·legis professionals en matèria d’exercici de la professió i de titulació acadèmica o professional.
Textualment disposa que:
2. El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión
del correspondiente título oﬁcial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la
certiﬁcación prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en
las demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.
En conclusió, la Comissió mixta Departament de Salut- Col·legi de logopedes de Catalunya, sol·licita
que es reconsideri el règim d’admissió de la borsa de treball de l’ICS perquè s’inclogui als professionals logopedes que hagin superat el procediment d’habilitació professional seguit a l’empara de la
Llei 2/1998 –i que ﬁnalitzà el 30 de novembre de 2007- amb el qual es donà compliment al mandat
del legislador català i, en exercici d’una funció pública delegada, el CLC habilità professionalment
tots aquells professionals que, en aprovar-se la Diplomatura i estructurar-se col·legiadament la professió, no posseïen aquell títol universitari.
Barcelona, 2 de desembre de 2009
Josep Davins i Miralles
Subdirector General de Serveis Sanitaris
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Us afegim un llistat de les SAP (Subdivisions d’Atenció
Primària) perquè les persones que vulguin entrar a la borsa de
treball vagin a validar els seus documents.
ICS LLEIDA

ICS GIRONA

SAP Mataró - Maresme

Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel 973 24 81 00 - 973 70 52 00
Fax 973 24 87 54

Av. de França, s/n
17007 Girona
Tel 972 94 02 00
Fax 972 94 02 70

SAP SAnta Coloma De Gramenet

Hospital Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida

SAP Pla d’Urgell - Segarra
- Noguera - Urgell

Rbla. de Ferran, 44 - 25007 Lleida
Tel 973 72 82 55
Fax 973 24 65 62

SAP Lleida Ciutat – Segria - Garrigues
Rbla. de Ferran, 44 - 25007 Lleida
Tel 973 72 82 55
Fax 973 22 30 99

ICS TARRAGONA

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
C. del Dr. Mallafré i Guasch, 4
43007 Tarragona
Tel 977 29 58 00
Fax 977 22 40 11

SAP Tarragona-valls

Rbla. Nova, 124 - 43001 Tarragona
Tel 977 24 06 66
Fax 977 22 64 11

SAP Reus-altebrat

Camí de Riudoms, 53-55
43202 Reus
Tel 977 31 25 29 - 977 31 25 37
Fax 977 32 24 50

ICS BARCELONA CIUTAT
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Pg. de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel 93 489 30 00 - 93 274 60 00
Fax 93 489 44 38

SAP Litoral

c/ de Lope de Vega, 138
08005 Barcelona
Tel 93 433 77 00
Fax 93 266 22 93

SAP Esquerra de Barcelona
C. de Numància, 23
08029 Barcelona
Tel 93 322 70 61
Fax 93 321 93 99

SAP Muntanya de Barcelona
Av. de la Meridiana, 428
08030 Barcelona
Tel 93 274 54 90
Fax 93 311 45 28

Hospital Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta

SAP Girona Nord

C. Marià Vayreda,2 2n
17800 Olot
Tel 972 26 05 63
Fax 972 26 06 01

SAP Girona Sur

C. de Santa Clara, 33-35
17001 Girona
Tel 972 20 00 00
Fax 972 20 39 18

ICS Metropolitana Sur

Hospital Universitari de Bellvitge
Ctra. de la Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel 93 335 70 11 - 93 335 90 11
Fax 93 260 75 61

Hospital de Viladecans
Av. de Gavà, 38
08840 Viladecans
Tel 93 659 01 11
Fax 93 659 06 12

SAP Baix Llobregat Centre

C. de Bellaterra, 41
08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 567 14 71
Fax 93 376 99 07

SAP Baix Llobregat Litoral

Av. Josep Mariages, s/n
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel 93 652 61 80
Fax 93 652 61 85

SAP L’Hospitalet del Llobregat
Rambla Just Oliveras, 48
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel 93 260 25 20
Fax 93 338 25 96

SAP Baix Llobregat Nord

Pl. Jacint Verdaguer s/n, 2n.
08780 Pallejà
Tel 93 663 35 07
Fax 93 663 34 94

SAP Alt Penedés - Garraf

C. de Manuel Marquès, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 93 811 56 53
Fax 93 893 16 13

SAP Dreta de Barcelona

ICS METROPOLITANA NORD

SAP d’Atenció Urgent

Ctra. del Canyet, s/n
08916 Badalona
Tel 93 465 12 00
Fax 93 497 88 43

SAP Suport al Diagnòstic i al Tractament

Plaça de la Medicina, s/n
08911 Badalona
Tel 93 384 24 24
Fax 93 384 24 84

C. Sardenya, 375, entresol
08025 Barcelona
Tel 93 207 57 52
Fax 93 207 37 16
C. de Manso, 19
08015 Barcelona
Tel 93 423 71 73
Fax 93 426 32 00

Av. de les Drassanes, 17-21
08001 Barcelona
Tel 93 329 44 49
Fax 93 442 77 63

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

SAP Badalona – Sant Adrià Del Besós

Camí del Mig, 36
08303 Mataró
Tel 93 741 51 70
Fax 93 757 54 53

C. Major, 49-53
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel 93 462 86 05
Fax 93 466 00 76

SAP Cerdanyola - Ripollet
Pl Velázquez-Pineda, s/n
08290 Cerdanyola
Tel 93 594 21 90
Fax 93 580 60 77

SAP Granollers – Mollet del Vallés
Pl. Onze de setembre, 13
08400 Granollers
Tel 93 861 16 20
Fax 93 861 16 22

SAP Sabadell – Rubí – Sant Cugat - Terrassa
Ctra. Barcelona, 473
08204 Sabadell
Tel 93 712 29 59
Fax 93 712 29 72

ICS CATALUNYA CENTRAL
SAP Anoia

C. Pau Casals, 21 baixos
08700 Igualada
Tel 93 805 44 77
Fax 93 805 08 50

SAP Bagés- Berguedà - Solsonés
C. de Soler i Marc, 6
08240 Manresa
Tel 93 874 81 78
Fax 93 874 55 09

SAP Osona

Pl. Divina Pastora, 6
08500 Vic
Tel 93 889 02 22
Fax 93 889 15 31

ICS ALT PIRINEU I ARAN
C. Sant Jordi, 13
25620 Tremp
Tel 973 65 22 60
Fax 973 65 24 14

ICS TERRES DE L’EBRE
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
C. de les Esplanetes, 44-58
43500 Tortosa
Tel 977 51 91 00
Fax 977 51 91 11

SAP Tortosa

Av. de Colom, 16-20
43500 Tortosa
Tel 977 50 03 11
Fax 977 58 10 02
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Ens demanen logopedes i manquen les teves dades!
Servei de Derivació d’Usuaris (SDU)

Fa un temps vam posar en marxa aquest servei que, mica en mica, es va ampliant. Cada cop més, usuaris
i professionals de diverses comarques ens demanen logopedes per atendre diferents patologies.
Volem actualitzar les dades que tenim al SDU i ampliar les nostres llistes. Per això us recomanem omplir i
tornar el nou model de formulari el més aviat possible.
RECORDEU: Si voleu que us derivem pacients, necessitem les vostres dades professionals!

Formulari per a la derivació d’usuaris
Núm. Col·legiat

..................................................

Nom i cognoms ...................................................................................................

Dades del Centre
Nom ......................................................................................
Telèfon

.....................................................................

Adreça .....................................................................................................................

C.P .............................................................................. Població

.................................................................................................................

Correu electrònic .........................................................
Atenció a domicili ......... SI

Comarques

NO

.......................................................

...............................................................

..............................................................

Ciutat / Barris .......................................................

...............................................................

..............................................................

Tractaments
ADULTS

INFANTS

LLENGUATGE

AUDICIÓ

Patologies
PARLA

VEU

TMF

QUEQUESA

Idioma
CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES

.................................................................................................

Observacions ..........................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Autorització de cessió de dades
..........................................................................................................................

amb DNI/NIF. ...................................................................

autoritza al Col·legi de Logopedes de Catalunya a transferir aquestes dades per formar part de la
base de dades de la Derivació d’Usuaris i perquè s’utilitzi amb la finalitat corresponent.
Barcelona,

...............

de

...................................

de 2010
Signatura
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