
REGLAMENT DE LA SECCIÓ DE METGES DE 
MEDICINA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 
 
A.- CONSTITUCIÓ 
 
Article.1.- D'acord amb els Estatuts del Col.legi de Metges de 
Tarragona i com a òrgan voluntari intern de participació del Col·legi,  
per tal de portar a terme les funcions que són considerades en aquest 
Reglament, es constitueix la Secció de Metges de Medicina d’Atenció 
Primària de Tarragona. 
 
B.- FINALITATS I FUNCIONS 
 
Article.2.- La Secció Col·legial de Metges de Medicina d’Atenció 
Primària, té com a finalitats primordial aconseguir una cada vegada 
més acurada pràctica professional i la defensa dels interessos dels 
metges d’atenció primària que practiquen la medicina dins de l’àmbit 
del Col·legi de la província de Tarragona, d'acord amb la legislació 
vigent.  
 
A aquest fi: 
 

a) Fomentarà la millora professional i la vigilància de les 
necessitats expressades pels metges d’atenció primària. 
 

b) Impulsarà aquelles accions i activitats necessàries per la millora 
en l’exercici professional d’aquests metges. 
 

c) Assessorarà a la Junta de Govern del Col·legi, quan així ho 
sol·liciti i, en especial, dels problemes derivats d’aquest 
col·lectiu de metges. 
 

d) Promourà la millor integració dels metges d’atenció primària en 
el sistema de salut. 
 

e) Vetllarà perquè els metges d’atenció primària tinguin accés als 
recursos formatius i de promoció professional d’acord amb la 
seva capacitat. 
 

f) Assessorarà a tots aquells col·legiats interessats en la situació 
d’aquest col·lectiu de metges. 
 

 
 

 



 
 
C.- MEMBRES DE LA SECCIÓ 
 
Article.3.- Seran membres de la Secció tots aquells col·legiats en 
l’àmbit territorial del COMT que ho sol·licitin i tinguin un interès de 
pertànyer a la Secció, sempre que es trobin al corrent de pagament 
de les quotes i de les obligacions col·legials. 
 
La Junta Directiva de la Secció podrà denegar de forma motivada la 
petició d’admissió d’un col·legiat pel cas que consideri que aquest no 
compleix les requisits necessaris. En aquest supòsit, el col·legiat a qui 
se li hagi denegat l’admissió disposarà d’un termini de quinze dies 
des de la notificació de la denegació per elevar un escrit a la Junta de 
Govern del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona expressant la seva 
disconformitat, essent aquest òrgan col·legial qui decideixi, sense 
ulterior recurs, sobre l’admissió o no d’aquell col·legiat. 

 
Article 4.- Drets.  
 

 Assistir amb veu i vot a les Assemblees de la Secció que es 
celebrin així com proposar, en el seu sí, quantes iniciatives i 
suggeriments considerin pertinents. 

 Participar en els processos electorals, tant com a candidat com 
a elector. 

 Assistir als actes científics i a les activitats que aquesta Secció 
celebri. 

 Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de la 
Secció. 

 Gaudir dels avantatges i beneficis que la Secció pugui oferir. 
 
Article 5.-  Deures. 
 

 Complir amb les disposicions del Col·legi del present Reglament 
així com amb els acords aprovats per l’Assemblea General i la 
Junta Directiva. 

 Satisfer les quotes fixades per l’Assemblea General. 
 
Article 6.-  Pèrdua de la condició de membre de la Secció 
 

a) Per renúncia 
b) Per baixa col·legial 
c) Per impagament de quotes degudes ala Secció, en els mateixos 

termes que disposen els Estatus del Col·legi de Metges de 
Tarragona. 

 



En tots aquests casos, l’acord serà adoptat de forma motivada per la 
Junta Directiva d’un termini de quinze dies des de la notificació de la 
baixa per elevar un escrit a la Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Metges de Tarragona expressant la seva disconformitat, essent 
aquest òrgan qui decideixi, sense ulterior recurs, sobre aquest 
extrem. La Junta Directiva donarà comptes dels acords de baixa 
adoptats en la primera sessió que es celebri. 
 
D.- ÒRGANS DE LA SECCIÓ 
 
Article.7.- Els òrgans de la Secció són els següents: 
 

1. L’Assemblea General  
2. La Junta Directiva. 

 
7.1 L’Assembla General 
 
7.1.1 Els components de l’Assemblea General seran tots els membres 
de la Secció. 
 
7.1.2 L’Assemblea General Ordinària es celebrarà, com a mínim, una 
vegada l’any. La convocatòria, en la qual constarà l’Ordre del dia, es 
trametrà amb quinze dies d’antelació com a mínim. 
 
També es podran celebrar Assemblees Extraordinàries per acord de la 
Junta Directiva o a petició d’un 10% dels membres de la Secció; En 
aquest cas, la petició es presentarà per escrit i amb els temes que 
s’haurien de tractar. Els acords es prendran per majoria simple i 
seran executius en el cas d’haver-hi un 40% dels membres en 
primera convocatòria i un 25% en segona. 
 
7.1.3 Els membres de la Secció podran delegar la seva representació 
en l’Assemblea, Ordinària o Extraordinària, en un altre membre, amb 
el límit d’un màxim de dos delegacions de vot per membre de la 
Secció assistent. 
 
La delegació de vot haurà d’expressar el nom, cognoms i signatura 
del que delega el seu vot; el nom, cognoms i signatura del membre a 
favor del qual es delega el vot. En ambdós casos s’haurà d’aportar la 
fotocopia del DNI del delgat i del delegat i, si escau, la indicació del 
sentit del vot. 
 
Els acords de la Secció sols vincularan a la Junta del Col·legi quan 
hagin estat assumits explícitament per aquesta. 
 
7. 2.- La Junta Directiva 



 
 
Serà constituïda per: 

 
- President 
- Vicepresident 
- Secretari 
- 3 Vocals 

 
Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al 
càrrec. 
 
La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop cada tres mesos, 
podent-se reunir les vegades que ho considerin oportú a instàncies 
del President, que podrà convocar la Junta amb 48 hores d’antelació 
quan ho sol·liciti la majoria de membres de la junta Directiva o quan 
les circumstàncies ho aconsellin. Per què els acords adoptats tinguin 
validesa serà necessària la concurrència de la majoria dels membres 
de la Junta Directiva. 
 
En cap cas podrà ostentar cap càrrec a la Junta directiva de la Secció 
Col·legial un col·legiat que hagi estat objecte de sanció disciplinaria 
per falta greu o molt greu. 
 
Durant el mes de gener i amb caràcter anual, la Junta Directiva de la 
Secció Col·legial elaborarà una memòria de les activitats realitzades 
l’any anterior i la facilitarà a la Junta de Govern del COMT per al seu 
coneixement. Així mateix, a petició de la Junta de Govern del Col·legi. 
la Secció Col·legial presentarà a l’Assemblea de Compromissaris una 
memòria de les activitats dutes a terme durant el període que es 
requereixi. 
 
 
E.- PROCEDIMENT ELECTIU DE LA JUNTA 
 
Article.8.- Els membres seran elegits per sufragi universal, directe, 
presencial i secret entre els membres de la Secció.  
 
La convocatòria  d’ eleccions tindrà com a requisits: 
 

a. Convocatòria escrita i tramesa per correu electrònic, amb 
quinze dies d’ antelació  com a mínim, a la  data dels comicis. 

b. Podran ser candidats i electors els membres afiliats a la Secció 
que portin almenys dos mesos d’antiguitat a la data de 
convocatòria de les eleccions. 



c. La presentació prèvia de candidats:  es considerarà valida la 
que arribi al Col·legi 48 hores, com a mínim, abans de la data 
prevista de celebració de les votacions. 

d. La presentació de candidatures podrà ser individual o en forma 
de candidatura completa. En el supòsit d’existir varies 
candidatures nomes serà possible formar part d’una d’elles. 

e. Cada candidatura podrà nomenar un representant a la Mesa 
Electoral que, necessàriament, haurà de ser membre de la 
secció amb dret a vot, però no candidat. 

f. El sistema d’elecció serà majoritari a cada càrrec, 
individualment considerat. 

g. Convocades les eleccions, en el termini màxim de deu dies 
hàbils previs a la convocatòria, s’elegirà la Mesa Electoral, 
encarregada de resoldre les reclamacions que es presentin, 
relatives al procés electoral. La Mesa Electoral estarà formada 
per aquells treballadors del Col·legi que designi la Junta de 
Govern. 

h. La durada del mandat serà de quatre anys, i no podrà ser 
reelegit pel mateix càrrec mes de dos mandats consecutius. 

i. La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini 
reglamentari, podrà cobrir-la la Junta Directiva provisionalment 
fins a l’elecció per votació en l’Assemblea ,a la primera ocasió 
en què aquesta es reuneixi. 

 
 
F.- RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article.9.- Per acomplir aquestes activitats, la Secció preveu unes 
despeses que pensa amb les aportacions ordinàries i/o 
extraordinàries, dels membres a la Secció, quines quantitats i 
periodicitats determini  l’Assemblea General i, si escau, amb les 
aportacions que el Col·legi pugui realitzar al seu favor.  
 
G.- DISSOLUCIÓ DE LA SECCIÓ 
 
Article 10.- La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda 
l'Assemblea General Extraordinària, convocada amb aquest fi. 
S’haurà de comunicar la seva dissolució a la Junta de Govern del 
Col·legi. 
 
H.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
 
Article. 11.- Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de 
modificació és aprovada en Assemblea Extraordinària convocada amb 
aquest fi, i haurà de ser comunicada la modificació del reglament a la 
Junta de Govern del Col·legi per tal aquesta acordi, si escau, 
l’aprovació definitiva de les modificacions del Reglament. 


