REGLAMENT DE LA SECCIÓ COL·LEGIAL DE METGES
OFTALMÒLEGS DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA

A.- CONSTITUCIÓ.Art. 1.- D’acord amb els Estatuts del Col·legi Oficial de Metges de Lleida,
com a òrgan d’agrupament sectorial voluntari dins el Col·legi i amb la
finalitat de complir les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es
constitueix la SECCIÓ COL·LEGIAL DE METGES OFTALMÒLEGS.
B.- FINALITAT I FUNCIONS.Art. 2.- La Secció Col·legial de Metges Oftalmòlegs té com a finalitat
primordial la defensa dels interessos (professionals) dels metges que
practiquen aquesta especialitat, en l’àmbit territorial del COMLL, d’acord
amb els Estatuts Col·legials, Codi de Deontologia Mèdica i Legislació vigent.
Per això:
a) Incrementarà el coneixement entre els professionals de la medicina.
b) Elevarà el nivell científic dels seus membres i procurarà la seva
divulgació en medis oficials, universitaris i hospitalaris.
c) Vetllarà perquè la especialitat sigui practicada en el context mèdic
adequat i proporcioni als pacients tots els recursos terapèutics de què
disposa la ciència mèdica.
d) Assessorarà a tots els col·legiats interessats en aquest tipus d’exercici
professional.
e) Assessorarà a la Junta de Govern del COMLL i a l’Assemblea General de
col·legiats en tots els aspectes i problemàtiques derivades de la
pràctica professional de la matèria específica de la Secció Col·legial,
així com efectuar estudis i presentar propostes als problemes
plantejats dins la seva competència.
f) Col·laborarà amb la Sociedad Científica equivalent de la seva
especialitat i amb l’Àrea de Formació del COMLL en qüestions de
caràcter professional, procurant la coordinació en la realització
d’activitats formatives o científiques.
g) Altres funcions que consideri l’Assemblea General de la Secció
Col·legial.
C.-MEMBRES DE LA SECCIÓ.Art.3.- Seran membres de la Secció Col·legial tots aquells col·legiats que,
exercint professionalment la especialitat d’oftalmologia i estiguin en
possessió del títol de Metge Especialista en Oftalmologia, si procedeix,
manifestin el seu desig de pertànyer a la Secció Col·legial corresponent,
estant al corrent de totes les quotes i obligacions col·legials i de la pròpia
Secció.
En el supòsit que no resultés automàtica la comprovació de les
circumstàncies especificades, la Junta de Govern, d’acord amb la Comissió
Gestora, determinarà les formes d’acreditació.
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D.- ÒRGANS DE GOVERN.Art.4.- Els òrgans de Govern de la Secció Col·legial seran, com a mínim,
l’Assemblea General i la Junta de govern de la Secció Col·legial.
1) L’Assemblea General:
L’Assemblea General estarà constituïda per tots els membres de la
Secció Col·legial. La periodicitat de la
convocatòria Ordinària de
l’Assemblea General serà, al menys, d’una vegada a l’any. Podrà ser
convocada l’Assemblea General de forma Extraordinària a proposta de la
Junta de Govern de la Secció Col·legial o de un 10% dels seus membres.
Seran tractats tots els temes que siguin presentats per escrit i firmats per
dos membres de la Junta de Govern de la Secció Col·legial, si es ordinària, i
per cinc membres de la Secció Col·legial, si es extraordinària. La
convocatòria, en la que constarà l’Ordre del Dia, es realitzarà, com a mínim,
amb deu dies de antelació, i el termini de presentació dels temes a tractar
serà d’una setmana abans d’ésser tramesa la convocatòria. Els acords es
prendran per majoria simple i seran executius en el caso d’assistir un 40%
dels membres de la Secció en primera convocatòria ó un 25% en segona.
Els acords de la Secció Col·legial només vincularan a la Junta de Govern del
COMLL quan hagin estat assumits explícitament por aquesta.
2) La Junta de Govern de la Secció Col·legial:
Estarà constituïda por:
- President
- Secretari
- Tresorer
- Cinc vocals
Les funcions de cada membre de la Junta de Govern seran les
corresponents al càrrec. La periodicitat de les reunions de la Junta de
Govern serà, com a mínim, bimensual, podent-se reunir les vegades que ho
consideren oportú, a la seu col·legial, posant-ho en coneixement del
President del COMLL, aquest fet, amb 48 hores d’antelació. Per a que els
acords adoptats tinguin validesa serà necessària la concurrència de la
majoria dels membres de la Junta de Govern.
En cap cas podrà ostentar cap càrrec en la Junta de Govern de la Secció
Col·legial un col·legiat que hagi estat objecte de sanció disciplinaria per falta
greu o molt greu.
La Junta de Govern serà l’encarregada de convocar el procés electoral,
excepte en l’elecció de la primera Junta de Govern de la Secció Col·legial en
la que la convocatòria serà realitzada per la Comissió Gestora o per
l’Assemblea Constituent de la mateixa.
La Junta de Govern o el membre de la Secció en què aquesta delegui
serà el representant de la mateixa davant els òrgans de govern del COMLL,
essent necessària l’autorització de la Junta de Govern del COMLL per a la
representació fora de l’àmbit col·legial, tan a nivell autonòmic, estatal o
internacional.
Durant el mes de gener i amb caràcter anual, la Junta de Govern de la
Secció Col·legial elaborarà una memòria de les activitats realitzades l’any
anterior i la facilitarà a la Junta de Govern del COMLL per al seu
coneixement.
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Per part del Secretari es procedirà a aixecar acta, en un llibre adaptat
per a tal finalitat, dels acords adoptats en les reunions de la Junta de
Govern i els de les Assemblees Generales que se celebrin.
Per part del Tresorer es procedirà a anotar en un llibre de comptabilitat
els moviments comptables de la Secció Col·legial
E.-_PROCEDIMENT ELECTORAL DE LA JUNTA DE GOVERN.Art.5.- Els membres de la Junta de Govern de la Secció Col·legial seran
elegits per sufragi universal i directe entre els membres de la Secció.
La convocatòria d’eleccions tindrà com a requisits:
a) Convocatòria per escrit i tramesa per correu amb quinze dies d’antelació
com a mínim.
b) Seran candidats i electors tots els membres de la Secció Col·legial amb,
al menys, dos mesos d’antiguitat en la Secció i que reuneixin els requisits
establerts en aquest Reglament i en els Estatuts col·legials.
c) El termini de presentació de candidats i/o candidatures finalitzarà 48
hores abans de la data de les eleccions, tenint que presentar-se per escrit a
les oficines col·legiales
d) La presentació de candidats es podrà efectuar por càrrecs individuals i,
també, per candidatures completes o parcials.
e) El sistema d’elecció serà majoritari per a cada càrrec, individualment
considerat.
f) La duració del mandat serà de quatre anys, essent renovable la meitat
dels membres de la Junta de Govern cada dos. La primera vegada
seran renovats els càrrecs de Secretari i un Vocal i, la resta, ho serà dos
anys més tard.
g)
Las vacants produïdes abans de finalitzar el termini reglamentari
seran cobertes provisionalment per la Junta de Govern fins l’elecció per
votació en la primera convocatòria de l’Assemblea General que es produeixi.
F.-_RÈGIM_ECONÒMIC.Art.6.-Serà necessari, per part de la Junta de Govern de la Secció
l’elaboració d’un pressupost anual que, desprès de l’aprovació per
l’Assemblea General Ordinària de la Secció Col·legial juntament amb la
liquidació de l’exercici pressupostari de l’any anterior, si n’hi hagués, haurà
d’ésser ratificat per la Junta de Govern del COMLL, que haurà de disposar
del mateix, al menys, dos mesos abans de la celebració de l’Assemblea
General Ordinària dels col·legiats del COMLL. Aquest pressupost serà
incorporat al Pressupost General del COMLL per a ésser presentat per a la
seva aprovació, si procedeix, a la mencionada Assemblea General Ordinària
del COMLL.
Cada Secció Col·legial disposarà d’una partida pressupostària pròpia en
los Pressupostos Generales del COMLL i d’un compte corrent a la Secció
Administrativa, la titularitat de la qual serà compartida per la pròpia Secció
Col·legial i el COMLL. Per a la disponibilitat dels fons d’aquest compte
corrent serà necessari que els xecs emesos seguin firmats per un membre
de la Junta de Govern de la Secció Col·legial (President, Secretari i/o
Tresorer, indistintament) i per un membre de la Junta de Govern del COMLL
(President, Secretari i/o Tresorer, indistintament). Semestralment, es
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reuniran els Tresorers d’ambdues Juntes de Govern per a avaluar el
complimento pressupostari.
Com a ingressos de la Secció Col·legial constaran els següents:
- Assignació econòmica del COMLL, en metàl·lic i/o espècie.
- Quotes dels membres de la Secció, si s’han establert.
- Subvencions de l’àrea de formació del COMLL, de la ACMCB, de
la AMQ, etc., per a el desenvolupament de les seves activitats
docents.
- Subvencions de tercers.
- Inscripcions de cursos, màsters, etc. organitzats per la Secció
Col·legial.
- Altres.
Com a despeses de la Secció Col·legial constaran els següents:
- Els propis de l’activitat de la Secció Col·legial.
La Junta de Govern del COMLL fixarà i incorporarà anualment en els
Pressupostos Col·legiales l’assignació econòmica de cada Secció Col·legial,
en funció de la memòria d’activitats de l’any anterior i de la situació
financera de la mateixa.
G.-_DISSOLUCIÓ_DE LA SECCIÓ_COL·LEGIAL.Art.7.- La dissolució de la Secció Col·legial tindrà lloc per acord de
l’Assemblea General Extraordinària dels membres de la mateixa convocada
a l’efecte, havent-se de comunicar la seva dissolució a la Junta de Govern
del COMLL en el termini de tres dies.
H.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA SECCIÓ COL·LEGIAL.Art.8.- El Reglament de la Secció Col·legial, una vegada aprovats per la
Assemblea General de col·legiats del COMLL, podrà ser modificat per acord
de l’Assemblea General Extraordinària dels membres de la mateixa
convocada amb aquesta finalitat, havent-se de comunicar la seva
modificació a la Junta de Govern del COMLL en el termini de tres dies.
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