
Secció Col.legtal de Metges Tutors i Docents

R ent funcionam t

A.- Constitucio

Att.1.- D'acord amb els Estatuts del Col.legi de Metges de Tarragona
i com a órgan d'agrupament sectorlal voluntari dins del Col.legi per
dur a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es
constitueix la Secció de Metges Tutors i Docents

B. - FinalilaI_ rEunslans

Art.2.- La Secció Col.legial de Metges Tutors i Docents té com a
finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que
desenvotupen les funcions de tutor de metges residents en l'ámbit del
Col.legi de la província de Tarragona, d'acord amb la legislació vigent.

A tal fi:

a) Promourá l€studi i aprovació d'aquelles mesures necessáries
per a impulsar i consolidar el reconeixement de la carrera
docent dels metges tutors.

b) Promourá la participació dels seus membres en activitats
d'índole científica, de divulgació i de formació.

c) Promourá I'establiment d'estándards de qualitat i criteris
homogenis en la valoració dels metges tutelats

d) Prestará orientació i assessorament als membres de la secció
en aquelles matéries que siguin própies del col'lectiu.

e) Mantindrá una relació de col.laboració amb els altres Col'legis
catalans per a possibilitar actuacions unitáries en l'ámbit de
Catalunya en relació amb les funcions i activitats dels metges
tutors.

¡) Assessorará la Junta Directiva del Col.legi en els problemes
derivats de la tasca dels metges tutors.

C.- Membres de Ia secció



Art.3.- Seran membres de la Secció tots aquells col.legiats en
exercici que, comptant amb la acreditació de docent emesa per les
autor¡tats competents, manifestin el seu desig de pertányer-hi
mitjangant la corresponent sol.licitud.

D.- Órgans de Govern

Art.4.- Seran els seus Organs de Govern:

1. LAssemblea General i la Junta Directiva.
2. Els components de lAssemblea General seran tots els

membres de la Secció.
3. Les reunions de lAssemblea General seran ordináries ¡

extraordináries i se celebraran a la seu del COMT. La
convocatória de lAssemblea General es fará, com a mínim,
un cop l'any per tractar tots els temes que, com a mínim dos
membres de la Junta Directiva demanin per escrit si és
ordinária, i de deu membres de la Secció si és
extraordinária. La convocatória haurá de preveure l'Ordre del
Dia, i la data i l'hora de la seva celebració i es remetrá, per
mitjans electrónics a les adreces de correu electrónic que
constin al COMT, abans dels deu dies naturals de la data de
celebració prevista. El termini de presentació dels assumptes
a tractar a l?ssemblea General, será de 7 dies hábils abans
de ser enviada la convocatória. Els acords es prendran per
majoria simple dels assistents.

4. Els acords de la Secció només vincularan a la Junta de
Govern del Col.legi quan hagin estat assumits explícitament
per aquesta.

5. La Junta Directiva estará constituida per:

- Un President
- Un Vicepresident
- Un Secretari
- Un máxim de 3 Vocals

Les funcions de cada membre de la lunta seran les
corresponents al cárrec.

E.- Procediment ctiu de la Junta

Alt.s.- Els membres seran elegits per sufragi universal, directe,
presencial i secret entre els membres de la Secció.

La convocatória d'eleccions tindrá com a requisits:
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a. Convocatória escrita i tramesa per correu electrónic, 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 fará al Col'legi amq una
antelació mínima de quaranta-vuit hores abans de l'elecció.

d. La presentació de candidats es fará per llistes tancades ¡

completes per als cárrecs de President, Vicepresident I Secretari
I per a cárrecs individuals per als Vocals.

e. El sistema d'elecció será per votació majoritária a cada llista per
als cárrecs de President, Vicepresident i Secretari i per votació
majoritária a cada cárrec considerat individualment per als
Vocals.

f. El mandat máxim será de quatre anys amb renovació cada
quatre anys per la totalitat els cárrecs.

g. La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini
reglamentari, podrá cobrir-la provisionalment la Junta Directiva
f¡n! a l'elecció per votació en l?ssemblea a la primera ocasió en
qué es reuneixi o bé convocant una assemblea extraordinária,
si la situació ho requereix.

F.- Régim económic

Art.6.- Per acomplir aquestes activitats, la Secció preveu unes
despeses que es pensen sufragar en part, per l'assignació del Col.legi
i, complementáriament, per I'aportació dels membres de la Secció, en
els termes que acordi l?ssemblea de la Secció que inclogui aquest
punt al seu ordre del dia.

G.- Dissol de la Secció

Att.7,- La dissolució de la Secció tindrá lloc si així ho acorda
l'Assemblea extraordinária, mitjangant convocatória que inclogui
aquest punt a l'ordre del dia.

H.- Modificació del Reslarnent

AÉ.8.- Aquest Reglament podrá modificar-se si la proposta de
modificació és aprovada en Assemblea Extraordinária que inclogui en
la seva convocatória aquest punt en els seu ordre del dia, per ser



tramesa per la Junta Directiva de la Secció a la Junta Directiva del
Col.legi.



tramesa per la lunta Directiva de la Secció a la lunta Directiva del
Col.legi.




