Estatuts de la

Societat Catalana de

Medicina Familiar i Comunitària, Assoc.
(CAMFiC)

TÍTOL PRIMER: Sobre l'Associació en general
Article 1:
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Assoc. és una associació
científica i professional de metges especialistes en medicina familiar i comunitària
en l'àmbit de Catalunya. Es regirà per la llei d'associacions. Aquesta Societat es
podrà federar amb altres societats o associacions amb els mateixos objectius i
funcions, a proposta de la junta directiva i prèvia aprovació de l’assemblea general.
Article 2:
Les seves finalitats són:
a) Promoure i fomentar els principis de l'atenció primària de salut, la seva implantació i
la seva qualitat.
b) Promoure i fomentar el progrés de l'especialitat de medicina familiar i comunitària,
tot defenent la formació de postgrau de tots els metges de capçalera.
c) Representar els interessos dels seus membres en el marc de les lleis i davant dels
organismes de les administracions públiques sanitàries i docents i altres organismes o
entitats nacionals o internacionals públics o privats.
d) Servir d'òrgan informatiu de les funcions i finalitats de l’especialitat i realitzar totes
les tasques que se li encomanin, col·laborant amb entitats públiques o privades,
mitjançant l'elaboració d'estudis, informes o propostes.
e) Procurar l’harmonia dels associats, organitzar activitats de caràcter professional,
formatiu, cultural o assistencial de cara a les finalitats anteriors, en col·laboració amb
les administracions públiques o privades.
f) Establir relacions amb altres societats de professionals de la salut i en especial amb
les d'aquells que tenen el seu àmbit de treball a l’atenció primària de salut.
g) Aconseguir l'esforç dels associats i els mitjans necessaris per al millor acompliment
de les finalitats anteriors.
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Article 3:
La seu principal s'establirà a Barcelona ciutat (c/ Diputació 316).
Es podran obrir locals socials a d’altres poblacions, mitjançant l’acord de la junta
directiva, que també podrà canviar el domicili principal, sempre i quan ho notifiqui als
associats i a l'autoritat corresponent.
Article 4:
La Societat tindrà una durada indefinida i només es dissoldrà per acord, conforme als
presents estatuts o per causa assenyalada per les lleis.
Article 5:
La junta directiva serà l'òrgan competent per interpretar els preceptes estatutaris,
suplir els seus buits i adoptar acords reglamentaris o de règim interior en
desenvolupament d'aquests.
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TÍTOL SEGON: Sobre els òrgans de l'associació

Article 6:
El govern i l'administració de la societat seran exercits pel president, la junta directiva i
l'assemblea general.

CAPÍTOL PRIMER: Sobre el president:
Article 7:
El president de la societat assumirà la representació legal d'aquesta, executarà els
acords adoptats per la junta directiva i l'assemblea general i ostentarà la presidència
d'aquests òrgans.
Article 8:
Correspondran al president les facultats no expressament atribuïdes a la junta
directiva o a l'assemblea general, i particularment: a) Convocar i aixecar les sessions de
la junta directiva i l'assemblea general i dirigir les deliberacions d'una i altra, decidint
amb vot de qualitat en cas d'empat. b) Proposar el pla d'activitats de la societat a la
junta directiva. c) Ordenar els pagaments acordats de forma vàlida.

CAPÍTOL SEGON Sobre la junta directiva:
Article 9:
És funció de la junta directiva programar la tasca de recerca de la societat, assenyalar
les directrius d'estudi, dirigir les activitats socials, designar els representants en altres
òrgans de participació o gestió, docent o sanitària, i sotmetre a l’assemblea general el
pressupost anual d’ingressos i despeses, així com els comptes de l’any anterior.
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Article 10:
La junta directiva estarà integrada pels següents membres: president, vice-president
1r, vice-president 2n, secretari, vice-secretari, tresorer, vocal 1r i vocal 2n que
constituiran la Junta Permanent, un vocal per cada vocalia territorial i un vocal de
residents. Els càrrecs de vice-president 1r i 2n i vocal 1r i 2n ho seran per ordre
d’antiguitat a la junta. Els membres de la junta permanent seran escollits per
l’assemblea general de socis. La durada dels càrrecs serà de 4 anys, la meitat dels quals
serà renovada cada 2 anys, de la següent forma: President, Vice-president 2n, Tresorer
i Vocal 1r, en una elecció; Vice-president 1r, Secretari, Vice-secretari i Vocal 2n, a
l’elecció següent. En el cas que algun dels membres de la junta directiva no esgotés el
seu mandat, el soci que el substitueixi ho farà pel període de temps que restava.
Aquests càrrecs es presentaran per a l’elecció en candidatures completes, la votació de
les quals serà pel sistema de llista oberta, lliure, directa i secreta, restant elegit el més
votat per a cada càrrec. Aquestes candidatures seran presentades al secretari, almenys
30 dies abans de la celebració de l’assemblea electoral. En el supòsit que cap
candidatura sigui presentada en el termini establert, l’assemblea electoral podrà
decidir acceptar o no candidatures presentades amb posterioritat. Els vocals
territorials seran escollits per l’assemblea de socis de la vocalia a la qual representin.
Es renovaran cada 2 anys. El vocal de residents serà escollit per l’assemblea de metges
residents.
Article 11:
Qualsevol membre de la junta directiva podrà ser destituït abans d'acabar el seu
període de manament, per iniciativa de la mateixa Junta o de l’assemblea general i per
acord de l’assemblea general amb majoria absoluta dels vots vàlids emesos.

Article 12:
La junta directiva celebrarà les seves reunions les vegades que sigui convocada pel seu
president o vice-president, per iniciativa pròpia o a proposta de 3 dels seus membres.
Sempre que sigui possible, els acords de la junta directiva es prendran per consens. En
el seu cas, seran adoptats per la majoria de vots dels assistents. El vot de què
disposaran els vocals territorials i el de residents serà proporcional al nombre de socis
que representin i, en cap cas, la suma dels seus vots serà superior a la dels membres
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de la junta permanent. Perquè els acords de la junta directiva siguin vàlids serà
necessària, en primera convocatòria, la concurrència de la meitat més un dels
membres que la componen. En segona convocatòria es constituirà vàlidament amb
l’assistència de 4 membres com a mínim. Entre una i altra convocatòria haurà de
transcórrer un termini de 24 hores. Serà presidida pel president, en la seva absència
pel vicepresident i en l’absència dels dos pel membre de més edat. El secretari, i en
absència seva el membre més jove, aixecarà acta d'allò que s'acordi, acta que es
transcriurà al llibre corresponent. Les reunions de la junta directiva seran obertes als
socis que desitgin participar hi, amb veu però sense vot. Caldrà convocar
obligatòriament a les reunions de la junta directiva tots els responsables de seccions,
als qui, en qualsevol cas, caldrà consultar abans de prendre una decisió que afecti la
seva àrea de treball. La junta permanent prepararà les reunions de la junta directiva i,
en cas de ser necessari, podrà prendre una decisió de la qual donarà comptes a la junta
directiva al més aviat possible.

Article 13:
El vicepresident substituirà el president en els casos d'absència, malaltia, vacant o
delegació expressa per part del president. El vicepresident serà el representant de la
CAMFiC a la junta de la semFYC.

Article 14:
Correspon al secretari de l’associació:
a) Rebre i tramitar les sol·licituds d’ingrés.
b) Portar el fitxer i el llibre de registre de membres.
c) Redactar i autoritzar, amb el vist i plau del president, les actes de les reunions de la
junta directiva i de l'assemblea general.
d) Facilitar la documentació en la tramitació i treballs de la societat, així com portar a
terme les tasques d'administració que la junta directiva o la presidència li encarreguin.
e) Rebre i donar fe de les candidatures a càrrecs de la junta directiva.
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Article 15:
El tresorer dirigirà la comptabilitat de la societat, en prendrà nota i portarà el compte
dels ingressos i despeses socials, intervenint totes les operacions d'ordre econòmic.
Redactarà i custodiarà els fons pertanyents a l'associació i donarà compliment de les
ordres de pagament del president.
Formalitzarà el projecte anual d’ingressos i despeses seguint el criteri de la junta
directiva i elaborarà l'estat de comptes anual, el qual, autoritzat per la junta directiva,
serà sotmès a l'aprovació de l'assemblea general.
Article 16:
Els vocals mantindran la coordinació entre la junta directiva i les diferents seccions i
grups de treball. També duran a terme les tasques que la junta directiva o la
presidència els encarregui.
Article 17:
La junta directiva podrà ser assistida per personal administratiu i d'assessorament per
acord i nomenament de la junta directiva, sense que sigui necessari que ostentin la
condició d'associats.
CAPÍTOL TERCER: Sobre l'assemblea general

Article 18:
L'assemblea general, integrada per tots els membres de l’associació, és l’òrgan suprem
d'aquesta. Es reunirà sempre que ho acordi la junta directiva, per pròpia iniciativa o
quan ho hagi sol·licitat la desena part dels associats.
Haurà de ser convocada obligatòriament un cop l’any per aprovar el pla d'activitats,
censurar la gestió dels òrgans directius i aprovar els pressupostos anuals i l’estat de
comptes.

7

05/07/2018

Article 19:
L'assemblea general serà convocada amb caràcter extraordinari per disposar o
desnonar béns i immobles, sol·licitar la declaració d'utilitat pública, modificar els
estatuts o acordar la federació de la Societat o la seva dissolució.

Article 20:
Les convocatòries de les assemblees generals, tan ordinàries com extraordinàries,
hauran de ser fetes per escrit inclòs el canal de comunicació telemàtic, expressant
lloc, data i hora de la reunió, així com l'ordre del dia de la mateixa. Entre la
convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'assemblea general en
primera convocatòria hauran d'haver hi com a mínim 15 dies, podent fer hi constar, si
procedeix, la data de la reunió en segona convocatòria. En el cas que no s'hagi
previst en l’anunci la data de la segona convocatòria, aquesta haurà de ser feta amb 8
dies d'antelació a la data de la reunió. Les assemblees electorals, i els càrrecs que en
elles seran escollits, hauran de ser anunciades amb almenys 3 mesos d'antelació,
pel mitjà que la junta directiva cregui més adient.

Article 21:
Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, la
majoria dels associats i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de
concurrents.

Article 22:
Els acords de les assemblees generals s'adoptaran per majoria de vots. No obstant,
serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres presents o
representats per adoptar acords en assemblees generals extraordinàries sobre les
matèries a què es refereix l'article 19 d'aquests estatuts.

Article 23:
Cada associat concurrent a l’assemblea general podrà exercitar el vot delegat del
nombre de membres que acordi la junta directiva, si estima necessària la limitació
d'aquesta representació. Només tindran dret de vot els associats que estiguin al
corrent en el pagament de les seves quotes, segons relació que llegirà el tresorer. Es
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podrà votar per correu; la junta directiva vetllarà l’exercici d'aquest dret, tot garantint
el secret del sufragi.
Per ser considerats vots vàlids hauran d'arribar a la secretaria de la Societat 7 dies
abans de la data de la convocatòria de l'assemblea.
TÍTOL TERCER: Sobre els membres de l'associació

Article 24:
Podran ser membres de la Societat:
a) Tots els metges especialistes en medicina familiar i comunitària, tots els metges
residents de l’especialitat i tots els metges de capçalera que sol•licitin l’ingrés, paguin
les quotes establertes i siguin admesos per acord de la junta directiva.
b) Tots els altres metges interessats en el desenvolupament de l’atenció primària de
salut, que sol·licitin l’ingrés, paguin les quotes establertes i siguin admesos per acord
de la junta directiva.
c) Aquelles persones a qui la junta directiva proposi unànimement com a socis d'honor
i membres de mèrit, acord que haurà de ser ratificat per l’assemblea general.

Article 25:
Qualsevol associat podrà sol·licitar la baixa voluntàriament, sense que això l’eximeixi
de complir amb les seves obligacions pendents. La junta directiva podrà, per indignitat
o manca de pagament de les quotes, instruir, prèvia audiència amb l’interessat,
acordar la seva separació.

Article 26:
Els acords de no admissió o de separació es podran recórrer en la primera assemblea
general que se celebri.

Article 27:
Els membres de l’associació tindran els següents drets:
a) Ostentar la qualitat de soci i exercir els drets de veu i de vot en les assemblees
generals.
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b) Assistir amb veu i sense vot a les reunions de la junta directiva.
c) Participar en les activitats i actes de l'associació.
d) Ser candidat en les eleccions als òrgans de la Societat.
e) Elegir els membres de la junta.
f) Ser informat de les activitats i plans de la Societat.
g) Impugnar els acords socials segons les normes que s'estableixin vàlidament.
h) Tots els associats tenen accés als balanços.
Seran Membres Adherits els professionals de l’atenció primària que no puguin
ser membre de ple dret, especialment els socis de ple dret que passen a la
condició de jubilats i els professionals d'infermeria d'atenció primària, i podran
participar en les activitats de la CAMFiC, excepte en els drets reservats als socis
especificats en els apartats a, d, e, f, h. Es considera que la condició de soci
jubilat és una condició demanada pel propi soci de ple dret, com a
conseqüència de que en el moment de la petició ha cessat en el seu exercici
professional, ja sigui per reconeixement d’invalidesa, per jubilació anticipada o
per haver arribat a l'edat de jubilació obligatòria i no estar exercint la professió
de metge, ni estar rebent cap guany, en relació a cap tipus d'exercici en relació
a la professió, i que desitja mantenir la seva vinculació amb la CAMFiC
Seran Socis d’Honor aquells socis que es facin creditors d’aquesta distinció. Aquesta
és la màxima categoria que pot atorgar la CAMFiC. Seran proposats per la junta
directiva i hauran de ser ratificats per l’assemblea general.
Seran Membres de Mèrit aquelles persones o entitats els mereixements de les quals,
per la seva rellevància, així ho acreditin. Seran proposats per la junta directiva i hauran
de ser ratificats per l’assemblea general.
Article 28:
Seran obligacions de tots els membres:
a) Vetllar pel compliment de les finalitats de l'associació i contribuir al
desenvolupament de les seves activitats.
b) Acatar els presents estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’assemblea
general, la junta directiva o els altres òrgans de l'associació.
c) Abonar les quotes que acordi la junta directiva.
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TÍTOL QUART: Sobre el règim econòmic i administratiu

Article 29:
Són socis fundadors els que van ser donats d'alta durant els dos primers mesos de vida
de la Societat.

Article 30:
Els recursos econòmics de l’associació s'obtindran a través de:
a) Quotes dels socis.
b) Donatius i llegats o subvencions.
c) Altres ingressos provinents d'activitats que acordi realitzar la junta directiva dins de
les finalitats estatutàries.

Article 31:
L'administració dels fons s'aplicarà conforme als presents estatuts i als acords
vàlidament adoptats per la junta directiva.
Anualment es posarà de manifest l’estat de comptes dels ingressos i despeses durant
els 20 dies anteriors a la celebració de l’assemblea general ordinària.

Article 32:
A més del llibre de comptabilitat que haurà de portar el tresorer de la Societat
conforme a l'article 15 dels presents estatuts i a disposicions reglamentàries, es
portarà la següent documentació:
a) Un llibre de registre dels associats, així com un fitxer d'aquests, en el qual hi
constaran dades personals, domicilis, càrrecs i dates d'alta i baixa.

11

05/07/2018

b) Un llibre d'actes en el qual s'hi consignaran les reunions de l’assemblea general,
junta directiva o altres òrgans col·legiats de l’associació, amb constància de la data,
assistents a la mateixa, assumptes i acords adoptats. Les actes seran, en tot cas,
subscrites pel president i el secretari de l’associació o corresponent òrgan col·legiat.

TÍTOL CINQUÈ: Sobre la dissolució de l’associació

Article 33:
L'associació es dissoldrà per voluntat dels seus membres o per causa assenyalada a les
lleis o sentència judicial; en el primer cas, serà necessari un acord adoptat conforme a
allò que s'ha establert en els presents estatuts.

Article 34:
En el mateix acord de dissolució, l’assemblea nomenarà una comissió liquidadora
composada per 5 membres de la junta directiva, que es farà càrrec dels fons,
donant satisfacció a les obligacions pendents i lliurant el romanent a les entitats
públiques assistencials que s'assenyalin.

TÍTOL SISÈ Sobre les vocalies territorials i de residents

Article 35:
Es podrà constituir una vocalia territorial, sempre i quan en una comarca com a mínim,
o en una província com a màxim, hi hagi un nombre de socis superior a 15 amb
voluntat de dur a terme activitats científiques i socials descentralitzades.

Article 36:
La junta directiva aprovarà provisionalment el funcionament d'una vocalia territorial.
Serà l’assemblea general de socis qui l’aprovarà definitivament. El procés de dissolució
seguirà el mateix tràmit.
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Article 37:
El funcionament intern de les vocalies territorials i les seves relacions amb la Societat
en general seran establerts per un reglament que aprovarà l’assemblea general de la
Societat.
En qüestions no previstes pel reglament de vocalies territorials o en cas de disputa
entre vocalies, decidirà la junta directiva de la Societat.

Article 38:
Cada vocalia tindrà assignada una dotació econòmica que haurà de justificar, en forma
de pressupost i estat de comptes anuals, davant de la junta directiva. El reglament de
vocalies territorials establirà els criteris de repartiment i la junta directiva els aplicarà,
tot tenint en compte disponibilitats i necessitats, i n'efectuarà la distribució en els
pressupostos anuals.

Article 39:
La vocalia de residents entendrà en tots aquells temes que els afectin.

TÍTOL SETÈ Sobre les seccions i grups de treball
Article 40:
La junta directiva, per iniciativa pròpia o de l’assemblea de socis, podrà crear seccions.
Les seccions respondran a les necessitats de mantenir un treball continuat en un àmbit
ampli. La mateixa junta directiva decidirà la dissolució d'una secció quan es cregui
convenient.
Article 41:
Cada secció disposarà d'una part del pressupost anual i d'un responsable nomenat per
la junta directiva per un període de 4 anys. Podran existir responsables territorials que
seran coordinats pel responsable de la secció.
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Article 42:
Cada secció podrà dotar se d'un reglament de funcionament intern que haurà de ser
aprovat per la junta directiva.

Article 43:
La secció de recerca fomentarà la investigació en l’àmbit de l’atenció primària.
Assegurarà una correcta coordinació amb la secció d'investigació de la semFYC.

Article 44:
La secció de docència treballarà per a una correcta formació de pregrau i de postgrau
dels metges d'atenció primària. Assegurarà una correcta coordinació entre la CAMFiC ,
les unitats docents d’MFiC de Catalunya i la comissió nacional de l’especialitat.
Assegurarà la coordinació amb la secció de docència de la semFYC.
Article 44 bis
La Secció de Formació entendrà del desenvolupament de la formació continuada dels
professionals de l’atenció primària.
La Secció d’Innovació té com a objectiu principal donar suport a la Junta
Directiva i als grups de treball de la CAMFiC en els temes relacionats amb
I+D+I.
La Secció de Joves Metges de Família és la secció de la CAMFiC corresponent
a aquest col·lectiu, que actua com a coordinador dels metges joves de
l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària a Catalunya.

Article 45:
La secció de premsa procurarà la difusió i el coneixement de les activitats de la societat
i participarà en col·laboració amb el comitè editorial del butlletí de la Societat.
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Article 46:
La junta directiva podrà nomenar comissions o grups de treball per a tasques
específiques, ja siguin científiques, informatives, econòmiques, de gestió o d'altres
tipus. Segons el cas, formaran part d'una secció o no; en el primer cas caldrà escoltar
les propostes del seu responsable. Si cal, podran ser assistides per consultors que no
siguin membres de la Societat.
Les vocalies territorials podran també nomenar comissions o grups de treball amb
àmbit d'actuació a la seva vocalia. Caldrà escoltar el responsable de la secció si ve al
cas.

Article 47:
Els comitès organitzadors i científics dels congressos o jornades de la societat seran
nomenats per la junta directiva tenint en compte les propostes de la vocalia territorial
corresponent.

Article 48:
El mecanisme per escollir els compromissaris a les assemblees de la semFYC seran, en
primer lloc, els càrrecs electes de la Junta Directiva de la CAMFiC i els antics càrrecs
electes de la Junta Directiva i, si quedessin llocs per cobrir es delegaria en altres càrrecs
de la Junta Directiva i en els Coordinadors de Grups de Treball
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