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BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimecres per unanimitat fusionar en el nou

Col·legi d'Economistes de Catalunya els col·legis de titulats mercantils i

empresarials de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, a més del Consell de

Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi

d'Economistes de Catalunya.

L'objectiu de la iniciativa és unificar els economistes, titulats mercantils i

empresarials en el nou Col·legi d'Economistes de Catalunya, i el procés de

fusió anirà a càrrec d'una comissió gestora i es preveu que es faci durant els

pròxims quatre anys.

El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha defensat la necessitat d'adoptar

aquest acord, i ha exalçat el consens que ha envoltat aquesta decisió que,

ha dit, té el suport de totes les corporacions afectades.

Els grups han celebrat que s'adapti l'estructura dels col·legis professionals

als canvis introduïts en les universitats amb la implantació de l'Espai

Europeu d'Educació Superior (EEES), conegut com a Pla Bolonya.

Pere Aragonès (ERC) ha celebrat que es canviï la forma d'organitzar-se la

professió per adaptar-se als canvis universitaris, i Ferran Pedret (PSC) ha

destacat que amb la fusió el nou Col·legi d'Economistes de Catalunya serà

una de les corporacions més rellevants.

El portaveu adjunt del PP, Santi Rodríguez, ha aprofitat el debat per criticar el

procés sobiranista, a l'argumentar que la mesura mostra que "sumar és

millor per als interessos dels col·lectius" i lamentar que en altres àmbits no hi

hagi aquesta unanimitat per fer junts més i millors coses.
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La província de Girona
estrena el servei de bus
exprés amb la línia que
enllaça Olot i Girona
(20/06 18:09)

Els pneumàtics recollits
per Signus a Catalunya
permetrien construir 280
camps de gespa artificial
(17/06 12:32)

Gas Natural invertirà més
de 730.000 euros per
subministrar gas a Riells i
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El Parlament uneix economistes, titulats mercantils i
empresarials en el nou Col·legi d'Economistes

Amb la col·laboració de
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POLÍTICA INTERNACIONAL ECONOMIA SOCIETAT ESPORTS SUCCESSOS TRIBUNALS CULTURA GENT AGRO SERVEIS
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