
REGLAMENT

A. CONSTITUTCIÓ

D’acord  amb  els  Estatuts  del  Col·legi  de  Metges  de  Tarragona  i  com  a  òrgan 
d’agrupament  sectorial  voluntari  dins  del  Col·legi,  per  tal  de  portar  a  terme  les 
funcions que són considerades en aquest Reglament, es constitueix la Secció Col·legial 
de Metges Cooperants de Tarragona (SCMCT).

B. FINALITATS I FUNCIONS

La  principal  finalitat  de  la  Secció  Col·legial  de  Metges  Cooperants  de  Tarragona 
(SCMCT) serà ser el  punt de trobada de tots els metges del Col·legi de Tarragona 
interessats  en temes de cooperació,  nacionals  i  internacionals,  per  poder  disposar 
d’una plataforma comuna i intercanviar informació sobre projectes en actiu.
  
b.1  La  voluntat  de  ser  la  representant  dels  metges  cooperants/es  davant  de  les 
Institucions ,  patronals  i  sindicats  ,  en la defensa de  la tasca de la Cooperació a 
terreny sense que això representi un detriment del seu estatus laboral.
 
b.2  Promoure  i  col·laborar  en  els  temes  de  formació  acadèmica  de  la  Salut 
Internacional. 
 
b.3 Treballar  per  la reinserció  tant  personal  com laboral  en el  retorn dels  metges 
cooperants/es desprès d’una llarga estada a terreny.
 
b.4  Fer  d’interlocutor,  juntament amb el  COMT,  dels  temes de Cooperació  i  Salut 
internacional  amb els organismes oficials de la Generalitat:  Consell  de Cooperació,  
Oficina de cooperació, Conselleria de Salut, Comitè d’emergència...
 
b.5 Indagar/estudiar i  facilitar els temes de l’exercici  professional  dels metges que 
treballen en el territori tant a càrrec personal com si estan integrats en organitzacions 
governamentals i no governamentals
 
b.6 Col·laborar per poder oferir la millor assegurança de repatriament i responsabilitat 
civil professional del metge cooperador/a.

b.7 La voluntat de no fer d’aquesta secció una eina de promoció i/o finançament, de  
projectes de Cooperació concrets, però si la de facilitar contactes i actuar de mitjancer 
per poder assolir-los.

b.8 Crear un banc de dades i de recursos humans(metges col.legiats) a disposició de 
projectes o organitzacions que treballen en cooperació.

C. MEMBRES DE LA SECCIÓ

Podran ser membres de la Secció tots aquells col·legiats que estant al corrent de totes 
les  obligacions  col·legials  que  els  corresponguin,  tinguin  vinculació  per  la  seva 
activitat professional mèdica amb ONGs o entitats diverses vinculades a tasques de 
cooperació,  i tots els metges no actius interessats.



D. ORGANS DE GOVERN

Seran els seus òrgans de govern:
 
1.- L’assemblea 

Els components de l’Assemblea General seran tots els membres de la Secció. 
 
La convocatòria de l’Assemblea General es farà una vegada l’any. Hi seran tractats 
tots els temes que siguin presentats per escrit, signats per dos membres de la Junta 
Directiva  si  és  ordinària,  i  pel  deu  per  cent  dels  membres  de  la  Secció  si  és 
extraordinària. La convocatòria, a la qual hi constarà l’ordre del dia, es trametrà amb 
un mínim de deu dies d’antelació, i el termini de presentació dels temes a tractar serà 
d’una setmana abans  de ser  enviada la  convocatòria.  Els  acords  es  prendran  per 
majoria  simple  i  seran  executius  en  el  cas  d’haver-hi  un  quaranta  per  cent  dels 
membres en primera convocatòria i un vint-i-cinc en segona.
 
2.- La Junta directiva 
 
Serà constituïda per:
President
Vice-president
Secretari
Tresorer  
Vocals
Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al càrrec.
 
3.- Periodicitat de les reunions de la Junta Directiva 

Un mínim de dos cops l’any.

Els  acords  de  la  Secció  només  vincularan  la  Junta  del  Col·legi,  quan  hagin  estat 
assumits explícitament per aquesta.

E. PROCEDIMENT ELECTIU DE LA JUNTA

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

La convocatòria d’eleccions tindrà com a requisits:

a. Convocatòria escrita i tramesa per correu, 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 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  podrà  fer  per  a  càrrecs  individuals  o  també  per  a 
candidatures completes o parcials.

e. El sistema d’elecció serà per votació majoritària a cada càrrec considerat individualment.
f. El mandat màxim serà de quatre anys amb renovació cada quatre anys per la totalitat dels 

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.

F. RÈGIM ECONÒMIC

Per complir aquestes activitats, la secció s’haurà de sufragar les despeses previstes 
amb l’assignació del Col·legi.

Anualment s’elaborarà una memòria de les activitats.

G. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

Aquest reglament podrà ser modificat si la proposta de modificació és aprovada per 
l’Assemblea, en sessió extraordinària convocada per aquest fi, i haurà d’ésser tramesa 
per la Junta Directiva de la Secció a la Junta de Govern del Col·legi, per tal que aquesta 
acordi, si s’escau, l’aprovació definitiva d’aquella modificació.

H. DISSOLUCIÓ DE LA SECCIÓ

La dissolució tindrà lloc si així ho acorda l’Assemblea General, en sessió extraordinària 
convocada per aquest fi.


