Funcionament de la Vocalia de Residents
X Article 39 dels estatuts:
La Vocalia de Metges Residents de la CAMFiC pretén ser el grup de treball de la
societat corresponent a aquest col·lectiu i, alhora, actuar com a coordinadora dels
metges residents de l'especialitat a Catalunya.

Les funcions de la Vocalia són:
Entendre en tots els temes que afectin els residents de l'especialitat a Catalunya
(article 39 dels Estatuts de la CAMFiC).
- Organitzar totes aquelles accions que puguin considerar-se pròpies del grup de treball
del col·lectiu de residents en el marc de la CAMFiC (sessions clíniques, jornades,
intercanvis, col·laboracions amb la vocalia de metges residents de la semFYC o de les
societats científiques d'altres Comunitats Autònomes, etc.)
- Intentar conèixer l'opinió i les inquietuds dels metges residents de l'especialitat a
Catalunya en tots aquells temes que els afecten, intentant la participació directa a la
Vocalia de membres de totes les Unitats Docents.
- Coordinar els residents en la defensa dels seus interessos d'àmbit formatiu i laboral,
actuant i emprenent les accions necessàries per a la cohesió, millora i relació
institucional d'aquest col·lectiu de professionals.
- Ésser referent en relació a la posició dels residents de l'especialitat a Catalunya per
part de la CAMFiC, les UUDD i totes aquelles altres institucions que es considerin.
- Promoure la participació dels residents en els àmbits que els són propis (comissions
assessores, coordinació Unitats Docents, col·legis de metges, vocalia de postgrau de
l’OMC, comissió nacional de l'especialitat, etc.).
- Establir vincles estables de col·laboració amb la Coordinadora de Médicos
Especialistas en Formación de Medicina Familiar y Comunitaria.
- Assistir a les reunions de la Junta Directiva de la CAMFiC, de mans del vocal o
d'aquella persona que es consideri oportú en les reunions de coordinació.
- Organitzar anualment les Jornades de Metges Residents de Medicina Familiar i
Comunitària, convocant-hi de manera expressa la totalitat dels professionals del
col·lectiu.
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- Convocar anualment, en el marc de les Jornades, l'Assemblea Ordinària de Metges
Residents de l'especialitat a Catalunya, en la qual s'escollirà per un període d'un any el
vocal de metges residents.
- Convocar de manera excepcional Assemblees Extraordinàries, assegurant la difusió
de la convocatòria a tots els membres del col·lectiu.
- Presentar anualment a la Junta de la CAMFiC i a la coordinació d’UUDD el programa
d'accions i la memòria d'activitats.
- Rebre i justificar les aportacions econòmiques a la vocalia i seguir les indicacions
comptables del tresorer de la CAMFiC, al qual farà arribar el projecte anual d'ingressos
i de despeses.

Tots els metges residents adscrits a les Unitats Docents de Catalunya, siguin o no socis
de la CAMFiC, tenen dret a formar part de la Vocalia, participant directament en les
activitats i assistint amb veu i vot a les reunions i a les assemblees que vagin
convocant-se.
Les reunions de coordinació de la vocalia es convocaran periòdicament i amb
anterioritat per tal de tractar els temes d’interès i estaran obertes a tots els metges
residents de l'especialitat a Catalunya, fent-se'n la difusió suficient com per afavorir la
participació (plana web, cartes, etc.). Seran l'instrument de presa de decisions entre les
assemblees i en sorgirà la posició de la vocalia i les accions i projectes concrets a
desenvolupar. Tindran en compte i debatran qualsevol idea o proposta, arribant a
conclusions el més consensuades possibles i sempre sense contradir-se amb el
programa d'accions aprovat anualment en l'Assemblea de tots els metges residents.
Les Assemblees de Metges Residents de Medicina Familiar i Comunitària a Catalunya
seran convocades pel vocal de metges residents després d'un acord previ en les
reunions de coordinació de la vocalia i hauran de realitzar-se almenys un cop l'any de
manera ordinària, en el marc de les Jornades de Metges Residents. Seran l'òrgan
màxim de decisió i posicionament dels metges residents de l'especialitat a Catalunya i
s'hi escollirà anualment el vocal de metges residents de la CAMFiC.
Les candidatures a vocal de metges residents de la CAMFiC inclouran un programa
d'accions a realitzar, un equip de metges residents que el presenta i li dóna suport i un
vocal de metges residents que actuarà com a coordinador i garant del programa.
L'elecció es farà del vocal de metges residents que encapçali cada candidatura.
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Podran ser candidats a vocals tots els socis en actiu de la CAMFiC que siguin metges
residents del programa de medicina familiar i comunitària a qualsevol Unitat Docent
de Catalunya, podent presentar-se a la reelecció.
El vocal de metges residents actuarà com a coordinador i responsable de la vocalia i
cessarà automàticament del seu càrrec en perdre la seva condició de soci de la CAMFiC
i/o de metge resident.
Els metges residents de l'especialitat de medicina familiar i comunitària a les Unitats
Docents de Catalunya durant l'any del seu període d'R1 tindran gratuïta la quota de
soci de la CAMFiC.
La dotació econòmica de la vocalia dependrà dels projectes anuals inclosos al
programa d'accions i serà d'un mínim de 1800 euros. El saldo sobrant retornarà a la
tresoreria de la CAMFiC.
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