HAS ESTAT

DENUNCIAT/ADA A LA
COMISSIÓ DEONTOLÒGICA:
QUÈ POTS ESPERAR I FER
A PARTIR D'ARA?

EL COPC
Rep i registra la
queixa/denúncia.
Obre diligències informatives i
designa ponent que avaluarà
el cas.
Envia la carta de ratificació a la
persona denunciant i, si
aquesta la ratifica, l'envia a la
persona col·legiada.
El/la ponent estudia el cas i fa una
proposta de resolució a la Junta de
Govern: o bé arxivament o bé
obertura d'expedient.

TU
Reps la queixa, per
correu certificat o
correu electrònic.
Tens 10 dies hàbils per
presentar al·legacions per
email, carta certificada o
personalment al COPC.

Et poden requerir certa
documentació per ajudar a
prendre una decisió.

A partir d'aquí i en un termini màxim de 6 mesos es dictarà la resolució final.

La Junta de Govern decideix en
última instància si la causa
s'arxiva o s'obre un expedient
disciplinari.
Es designa instructor/a i
secretari/ària del cas.

El/la ponent redacta el plec de
càrrecs, exposant els fets que
justifiquen l'obertura
d'expedient disciplinari.

Un cop esgotat el termini de 15
dies, la Comissió Deontològica
acorda una proposta de
resolució: arxivament
del cas o sanció.

Un cop esgotat el 2n termini de 15
dies, la Comissió Deontològica
acorda una proposta de resolució
definitiva d'arxivament del cas o
sanció.
I informa la Junta de Govern per a
la seva aprovació.

Rebràs la comunicació
de l'arxivament o bé
carta d'inici d'expedient
disciplinari.

Reps el plec de càrrecs + instruccions
per enviar el teu plec de descàrrecs
(arguments de defensa).
Tens 15 dies hàbils
per enviar-lo, si escau.

Reps la resolució i tens
15 dies hàbils per
presentar al·legacions.

Reps l'acord definitiu de la
Junta.
Pots interposar un recurs
de reposició a Junta de
Govern en el termini d'un
mes o un recurs contenciósadministratiu davant la
Jurisdicció abans de dos
mesos.

*En cas que la queixa/denúncia sigui arxivada, les dues parts en seran informades.

T'EXPLIQUEM
Des del moment en què et sigui notificada la queixa o denúncia,
sabràs de part de qui la reps i en tindràs una còpia exacta.
El procediment no ha de tenir cap cost econòmic per a tu.
En cas que s'obri expedient disciplinari, tindràs encara dues
ocasions en què podràs presentar les teves al·legacions com a
defensa de les raons per les quals s'està obrint expedient.
Durant tot el procés tens dret a demanar informació de l'estat del
cas i dels teus drets i deures.
En qualsevol punt del procés, sempre a partir de l'obertura del
procés disciplinari, podràs demanar una entrevista amb
l'instructor o instructora del cas.
En el cas d'existència d'elements de judici que permetin qualificar
la infracció com a lleu, es podran seguir els tràmits del
procediment abreujat que es resoldrà en un mes.

RECURSOS
Consulta els teus drets i deures al Codi Deontològic del COPC:
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_188.1524062657.pdf
Consulta els diferents tipus de faltes i sancions als Estatuts del
COPC:
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_9800/v/Estatuts%20del%2
0COPC.pdf?tm=1550138410
Pots dirigir els teus dubtes o consultes a:
cd_ep@copc.cat o al telèfon 932 478 650, demanant per la
secretària de la Comissió Deontològica.
Si ho necessites, pots contactar amb l'assessor jurídic del COPC:
https://www.copc.cat/assessoria-juridica
I si estàs travessant per un mal moment (ansietat, depressió...)
pots dirigir-te a Fundació Galatea per rebre suport psicològic:
https://www.fgalatea.org/
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