REGLAMENT DE LA SECCIÓ COL·LEGIAL DE METGES JUBILATS 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 JUBILATS.

B.- FINALITAT I FUNCIONS.Art. 2.- La Secció Col·legial de Metges Jubilats té com a finalitat primordial la
defensa dels interessos professionals i socials dels metges jubilats i dels seus
familiars directes, en l’àmbit territorial del COMLL, d’acord amb els Estatuts
Col·legials, Codi de Deontologia Mèdica i Legislació vigent. Per això:
a) Recollirà i donarà informació de qualsevol aspecte rellevant en la seva
situació, a tots els membres de la Secció.
b) Procurarà la defensa dels seus drets en front de la Seguretat Social,
Mútues i altres entitats.
c) Estudiarà fórmules de protecció a través de la Fundación Patronato de
Huérfanos “Príncipe de Asturias” per les vídues i orfes de metges que
necessitin el seu suport.
d) Planificarà i organitzarà activitats socio-culturals i lúdiques per als seus
membres i familiars.
e) Mantindrà relació amb les seccions de jubilats dels altres Col·legis
catalans, així com amb l’Organització Mèdica Col·legial del Consell General
de Col·legis Mèdics d’Espanya i formarà part de la ”Agrupació de Metges
Jubilats de Catalunya”.
f) Informarà als col·legiats propers a la jubilació, que ho sol·licitin, de les
temàtiques que els pugui afectar quan els arribi.
g) 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 especial
situació de la Secció Col·legial, així com efectuar estudis i presentar
propostes als problemes plantejats dins la seva competència.
h) Realitzarà totes aquelles altres funcions que consideri l’Assemblea General
de la
i) Secció Col·legial.

C.-MEMBRES DE LA SECCIÓ.Art.3.- Seran membres de la Secció Col·legial tots aquells col·legiats que hagin
assolit la condició de metge jubilats, segons disposen els Estatuts del Col·legi.
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No obstant, si algun col·legiat ho desitja pot renunciar a formar part de la
Secció Col·legial.

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, i en segona convocatòria,
independentment del nombre de membres presents. 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
- Dos 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.
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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.
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 por 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.
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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 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, masters, 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_COLEGIAL.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 de los membres de la mateixa convocada
para 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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