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ción de determinados artigos destes estatutos ou da
súa totalidade.

3. No caso de que, polo estipulado nestes estatutos
e por proposta da Xunta de Goberno, referendada
na xunta xeral, ou por acordo desta, se contemple
a necesidade de variar a redacción ou o contido
dun ou de varios dos seus artigos.

No suposto do número 1 procederase á modifi-
cación ou adaptación dos artigos correspondentes
seguindo a normativa que se indica no artigo seguin-
te, e a partir do momento en que se presente a situa-
ción prevista neste número 1.

Para os casos que se sinalan en 2 e 3 será preciso
que a estatutaria aprobación da xunta xeral se realice
por maioría cualificada de 2/3, no caso de que esta
aprobación exista, procederase de acordo co expre-
sado no seguinte artigo.

Artigo 75º.-Normativa que se debe seguir en casos
de modificación.

Nos tres casos supostos no artigo anterior, a xunta
xeral ou a Xunta de Goberno nomearán unha comi-
sión cuxos compoñentes serán elixidos entre os
colexiados, para que proceda á confección dun ante-
proxecto da nova redacción dos artigos que se teñan
que modificar ou, se é o caso, á redacción total duns
novos estatutos dentro do prazo que para este traballo
se estableza e que nunca poderá ser superior a dous
meses.

Unha vez rematado o borrador por esta comisión
e logo da súa aprobación pola Xunta de Goberno,
por simple maioría, enviaráselles a todos os colexia-
dos para o seu coñecemento e para que, durante
o prazo dun mes, poidan presentar as emendas que
consideren oportunas, xa sexa á totalidade ou a algún
dos artigos, segundo sexa a modificación a que dea
lugar.

No caso de que sexa soamente algún ou algúns
dos artigos os que teñen que ser modificados, as
emendas que se presenten poderán referirse exclu-
sivamente a estes artigos e non ao resto do articulado.
Estas emendas estarán expostas na sede central e
nas delegacións para que poidan ser coñecidas por
todos os colexiados que o desexen durante o prazo
dun mes. Así mesmo enviaranse estas emendas a
cada colexiado.

Ao termo do mes realizarase a xunta xeral extraor-
dinaria, que deberá ser convocada de acordo co esti-
pulado nestes estatutos, para tratar deste asunto e
na cal cada colexiado poderá defender as súas emen-
das, de acordo coa normativa establecida.

A aprobación da nova ou novas redaccións dos
diversos artigos ten que ser obtida pola maioría sim-
ple de votos emitidos polos colexiados asistentes
e os estatutariamente representados nesta xunta
xeral.

Artigo 76º.-Acordos e procedemento de disolución.

O Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de
Galicia poderá disolverse cando así o acorden as

3/4 partes dos colexiados pertencentes a este por
votación directa e en xunta xeral extraordinaria con-
vocada especialmente para este obxecto.

Neste caso e naqueloutros en que por causas dis-
tintas á vontade dos seus colexiados sexa disolto
este Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de
Galicia, o Consello Xeral de Colexios acordará o
nomeamento de liquidadores, con indicación do
número e facultades para que, unha vez que sexan
satisfeitas todas as obrigas sociais, lle fagan entrega
á Asociación de Enxeñeiros Industriais de Galicia
do sobrante existente.

Disposición derradeira

A aprobación destes estatutos derroga os anteriores
regulamentos.

Corrección de erros.-Orde do 13 de agosto
de 2004 pola que se aproban os estatutos
do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

Advertido erro no anexo da devandita orde, publi-
cada no DOG nº 169, do 31 de agosto de 2004,
cómpre efectuar a oportuna corrección:

Na páxina 12.240, columna primeira, liña 35, onde
di: «TÍTULO X», debe dicir: «TÍTULO XIV».

CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS

Corrección de erros.-Orde do 15 de marzo
de 2005 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa para a promo-
ción do emprego autónomo cofinanciado
polo Fondo Social Europeo e se procede
á súa convocatoria para o ano 2005.

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario
Oficial de Galicia do venres 18 de marzo de 2005,
é necesario efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 4.668, no artigo 2 punto 4º, onde di:
«Non poderán obter a condición de beneficiario, do
programa regulado nesta orde, as persoas ou enti-
dades en que concorran asando se realicen con
mull», debe dicir: «Non poderán obter a condición
de beneficiario, do programa regulado nesta orde,
as persoas ou entidades en que concorran as cir-
cunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións».

Os anexos incluídos nas páxinas 4.675 a 4.679
deben substituírse polos que se insiren a con-
tinuación.
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