REGLAMENT DE LA SECCIÓ COL·LEGIAL DE METGES DE GESTIÓ
CLÍNICA I SANITÀRIA

A.- CONSTITUCIÓ
Art.1.- D’acord amb els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona i
com a òrgan d’agrupament sectorial voluntari dins del Col·legi per a
dur a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es
constitueix la Secció de Metges de Gestió Clínica i Sanitària.
Atès que Medicina i Sanitat són, a la societat desenvolupada, conceptes
i realitats indissolubles, una vessant de l’exercici professional dels
metges s’orienta, per evolució natural i en concordança amb les
circumstàncies de l’entorn, cap a la integració d’ambdues disciplines
amb l’objectiu de realitzar tasques de gestió en el més ampli sentit de
l’accepció.
Per tant, dins els marc jurídic de la legislació sanitària i general que
configura el model de Sistema de Salut, i en base a la seva estructura,
els metges que duen a terme activitats de planificació, execució,
direcció, coordinació i administració, constitueixen un col·lectiu
heterogeni però amb inquietuds compartides: fer dels professionals de
la gestió sanitària un fòrum de lliure expressió per a l’intercanvi
d’experiències i coneixements, fomentant la interrelació humana i
tècnica, enriquidora per persones, centres sanitaris i institucions.
B.- FINALITAT I FUNCIONS
Art.2.- La Secció Col·legial de Metges de Gestió Clínica i Sanitària, té
com a finalitat primordial posar en valor la gestió clínica com a part
indissociable de l’exercici professional de tot metge amb independència
del seu àmbit d’exercici professional així com la defensa dels interessos
dels metges que practiquen la gestió sanitària en l’àmbit del Col·legi de
la província de Barcelona, d’acord amb la legislació vigent, així com
incrementar el nivell científic i tècnic dels seus membres. D’altra
banda, la Secció Col·legial, aporta els coneixements dels experts que
l’integren per servir d’òrgan de consulta i assessorament a la Junta de
Govern del Col·legi.
A tal fi:
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a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Promourà l’augment del prestigi de la Gestió Clínica i Sanitària
com a vessant professionalitzada de la medicina i la sanitat.
Vetllarà per l’estudi i solució dels problemes plantejats en les
relacions professionals dels metges de la Secció amb els
Organismes Oficials i amb altres col·lectius de facultatius i
entitats públiques i privades, contribuirà a la professionalització.
Estudiarà la forma de dignificar professionalment la Gestió
Clínica i Sanitària tant al sector públic (atenció primària,
hospitalària, sociosanitari o salut mental) com al sector privat i
en les tasques de planificació, ordenació i docència, tant a nivell
de Consell de Col·legi de Catalunya, com en l’àmbit del Consejo
General de Colegios Médicos.
Mantindrà una relació de col·laboració amb els altres Col·legis
Catalans per a possibilitar actuacions unitàries en l’àmbit de
Catalunya en relació amb la Gestió Clínica i Sanitària. Mantindrà
relació amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària de
l’Acadèmia.
Assessorarà la Junta Directiva del Col·legi en els assumptes
derivats d’aquest tipus d’exercici professional.
Per a possibilitar els estudis que es creguin adients a la millora
de l’exercici en la Gestió Clínica i Sanitària, es podran nomenar
Comissions específiques per ajudar la Junta en assumptes
puntuals. Aquestes Comissions tindran consideració d’òrgans
d’assessorament i enllaç sense que els seus plantejaments
puguin tenir caràcter vinculat de no ser aprovats per l’Assemblea.
Impulsarà i desenvoluparà activitats de caire científic i tècnic
per tal de difondre els coneixements i tendències actuals en
matèria de Gestió Clínica i Sanitària que s’apliquen als diversos
sistemes de salut, tant dins l’àmbit estatal com internacional.
Fomentarà i estimularà la investigació i publicacions sanitàries,
i donarà suport a les tesis doctorals de facultatius que
aprofundeixen en la Gestió Clínica i Sanitària.

C.- MEMBRES DE LA SECCIÓ
Seran membres de la Secció tots aquest col·legiats que exerceixen la
professió dins l’ampli camp de la Gestió Clínica i Sanitària pública o
privada, i tinguin interès en aquesta matèria. En tots els casos, serà
condició indispensable que estiguin al corrent del pagament de les
quotes que pertoquin i manifestin el seu desig d’integrar-se a la secció.
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D.- ÒRGANS DE GOVERN
Art.4.- Els Òrgans de Govern seran:
1. L’Assemblea General
2. La Junta Directiva de la Secció
L’Assemblea estarà composta per tots els membres de la Secció i es
reunirà una vegada l’any com a mínim, amb caràcter ordinari. En
aquesta assemblea la Junta donarà compte de la gestió duta a terme
durant l’any anterior i es debatran així mateix tots aquells assumptes
que li hagin estat sotmesos i els hagi assumit explícitament.
Aquesta Assemblea serà convocada per escrit amb el corresponent
Ordre del Dia i enviada quinze dies abans com a mínim.
Quan ho demani el ple de la Junta Directiva de la Secció o per escrit el
25 % dels seus membres, es convocarà Assemblea Extraordinària pel
mateix procediment que l’ordinària. Els acords, tant de l’Assemblea
Ordinària com en les Extraordinàries, es prendran per majoria simple i
seran executius d’haver-hi un 40 % dels membres en la primera
convocatòria o un 25 % en segona.
Art.5.- La Junta Directiva estarà constituïda per:
•
•
•
•

President
Vicepresident
Secretari
5 Vocals

Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al
càrrec.
E.- PROCEDIMENT ELECTIU DE LA JUNTA
Art.6.- Els membres seran elegits per sufragi universal directe i secret
entre els membres de la Secció.
La convocatòria d’eleccions tindrà com a requisits:
1. Convocatòria escrita i tramesa amb 15 dies d’antelació, com a
mínim.
2. Podran ser elegibles els membres fundadors o bé els afiliats a
la Secció que portin almenys tres mesos d’antiguitat a la
mateixa.
3. La presentació prèvia de candidats es considerarà vàlida quan
arribi al Col·legi 48 hores, com a mínim, abans de l’elecció.
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4. La presentació de candidats es podrà fer per càrrecs
individuals o també per candidatures completes o parcials.
5. El sistema d’elecció serà majoritari a cada càrrec,
individualment considerats.
6. La durada del mandat serà de quatre anys per a tots els
càrrecs de la Junta Directiva.
7. La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini
reglamentari, la Junta Directiva de la Secció, podrà cobrir-la
provisionalment fins l’elecció, per votació a l’Assemblea, a la
primera ocasió que aquesta es reuneixi per a eleccions
normals.
F.- RÈGIM ECONÒMIC
Art.7. Si per acomplir aquestes activitats, són necessàries unes
despeses es podran sufragar en part, per assignació del Col·legi i,
complementàriament, per l’aportació dels membres de la Secció, en la
quantitat i periodicitat que determini l’Assemblea dels metges associats
a l’esmentada Secció i així ho ratifiqui la Junta de Govern del Col·legi.
En tot moment es durà registre i control de l’activitat econòmica, de la
qual cosa s’informarà a l’Assemblea periòdicament.
G.- DISSOLUCIÓ DE LA SECCIÓ
Art.8.- La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda
l’Assemblea Extraordinària convocada amb aquest fi.
H.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Art.9.- Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de
modificació és aprovada en Assemblea Extraordinària convocada amb
aquest fi, per ser tramesa per la Junta Directiva de la Secció a la Junta
de Govern del Col·legi.

4

