SECCIÓ COL·LEGIAL ATENCIÓ PRIMÀRIA

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL
Benvolgut company,
Per la present et convoquem a l’Assemblea General i Eleccions de la Secció Col·legial de
Metges d’Atenció Primària del COMT que tindrà lloc el proper dia 3 de novembre a la
Sala d’actes del Col·legi de Metges de Tarragona, a les 16:00 h en primera convocatòria i
a les 16:30 h en segona. (amb totes les normes de seguretat COVID19)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.

Proclamació de candidatures per a les eleccions de la Junta Directiva de
la Secció.
Celebració de la votació per a l’elecció de la Junta Directiva de la Secció.
Proclamació de la candidatura guanyadora.

Dr. Manuel Carasol Ferrer
Secretari general

Tarragona, a 18 d’octubre de 2021

NOTA: Als efectes de fomentar la participació a continuació es transcriu l’article
concret dels Estatuts de la secció col·legial al respecte del procediment electoral

Art.5.- 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 elegits els membres afiliats a la Secció que tinguin almenys dos
mesos d’antiguitat a la mateixa al dia de les eleccions.
c. La presentació de candidats es farà al Col·legi amb una antelació mínima de
quaranta-vuit hores abans de l’elecció.
d. La presentació de candidats es farà per llistes tancades i completes per als
càrrecs de President, Vicepresident i Secretari i per a càrrecs individuals per als
Vocals.
e. El sistema d’elecció serà per votació majoritària a cada llista per als càrrecs de
President, Vicepresident i Secretari i per votació majoritària a cada càrrec
considerat individualment per als Vocals.
f. El mandat màxim serà de quatre anys amb renovació cada quatre anys per la
totalitat els càrrecs.
g. La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini reglamentari, podrà
cobrir-la provisionalment la Junta Directiva
fins a l’elecció per votació en l’Assemblea a la primera ocasió en què es reuneixi o
bé convocant una assemblea extraordinària, si la situació ho requereix.
Consideracions importants a tenir en compte:
1.- Per a poder tenir la condició d’elector i per a poder ésser escollit cal tenir una
antiguitat de 2 mesos a la data prevista de les votacions, és a dir, cal constar inscrit en la
secció a data 2 de setembre de 2021.
2.- Els càrrecs de President, Vicepresident i Secretari s’han de presentar en llistes
tancades i complertes. Els càrrecs de Vocals poden presentar-se de manera individual.

