Secció Col·legial de Medicina Privada i
d'Assegurança Lliure del COMT.
Reglament de funcionament
A.- Constitució
Art.1.- 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 dur
a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es
constitueix la Secció de Metges de Medicina Privada i d’Assegurança
lliure del COMT.

B.- Finalitat i Funcions
Art.2.- La Secció Col·legial de Metges en Exercici Lliure, té com a
finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que
practiquen aquestes modalitats d'exercici en l'àmbit del Col.legi de la
província de Tarragona, d'acord amb la legislació vigent.
A tal fi:
a) Promourà l'augment del prestigi de la Medicina d’assegurança
lliure i de la medicina privada, vetllant per evitar situacions
contràries a la deontologia mèdica a les normes reguladores de
l’exercici professional..
b) Promourà l'estudi i la cerca de solucions,dels problemes
plantejats en les relacions professionals dels metges de la
Secció amb els Organismes Oficials, les Administracions
Públiques i amb les Entitats d'Assegurança Lliure.
c) Vetllarà pel correcte enquadrament dels seus membres en els
règims de cobertura social, en els termes legalment previstos.
d) Promourà la participació dels seus membres en activitats
d’índole científica, de divulgació, de formació
dels seus
membres.
e) Promourà l’establiment d’estàndards de qualitat en l’exercici
professional dels seus membres i vetllarà per al manteniment
de la qualitat assistencial en l’àmbit de la medicina de
finançament privat o per les entitats d’assegurança i a aquest
efectes impulsarà la intervenció de les autoritats competents en
la vigilància de l’equilibri entre les contraprestacions que pugui

afectar a la qualitat de l’assistència o que provoquin situacions
anticompetitives.
f) Prestarà orientació i assessorament als membres de la secció
en aquelles matèries que siguin pròpies del col·lectiu.
g) 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 l'Assegurança Lliure i Medicina
Privada.
i) Assessorarà la Junta Directiva del Col.legi en els problemes
derivats d'aquest tipus d'exercici professional. Per a possibilitar
els estudis que es creguin adients a la millora de l'exercici en
l'Assegurança Lliure i Privada, es podran anomenar Comissions
específiques per ajudar la Junta en assumptes puntuals i
facilitar les relacions amb les Entitats d’assegurança lliure.
Aquestes Comissions tindran la consideració d'Òrgans
d'assessorament i enllaç sense que els seus plantejaments
puguin tenir caràcter vinculant de no ser aprovats per
l'Assemblea de la secció.
j) Promourà l’aprofitament de les eines tecnològiques que
afavoreixin la difusió de l’activitat professional, la connexió
entre els metges de diferents especialitats i el coneixement de
les activitats dels professionals per part dels pacients

C.- Membres de la secció
Art.3.- Seran membres de la Secció tots aquells col·legiats en exercici
que, desenvolupant la professió en els àmbits d’Assegurança Lliure o
Medicina Privada, manifestin el seu desig de pertànyer-hi mitjançant
la corresponent sol·licitud.

D.- Òrgans de Govern
Art.4.- Seran els seus Òrgans de Govern:
1. L’Assemblea General i la Junta Directiva.
2. Els components de l’Assemblea General seran tots els
membres de la Secció.
3. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i
extraordinàries i se celebraran a la seu del COMT. La
convocatòria de l’Assemblea General es farà, 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

ordinària, i de deu membres de la Secció si és
extraordinària. La convocatòria haurà de preveure l’Ordre del
Dia, i la data i l’hora de la seva celebració i es remetrà, per
mitjans electrònics a les adreces de correu electrònic 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’Assemblea General, serà de 7 dies hàbils abans
de ser enviada la convocatòria. 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 estarà constituïda per:
-

Un President
Un Vicepresident
Un Secretari
3 Vocals
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E.- Procediment Electiu de la Junta
Art.5.- Els membres seran elegits per sufragi universal, directe,
presencial i secret entre els membres de la Secció.
La convocatòria d’ eleccions tindrà com a requisits:
a. Convocatòria escrita i tramesa per correu electrònic, 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 farà al Col·legi amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores abans de l’elecció.
d. La presentació de candidats es farà per llistes tancades i
completes per als càrrecs de President, Vicepresident i Secretari
i per a càrrecs individuals per als Vocals.
e. El sistema d’elecció serà per votació majoritària a cada llista per
als càrrecs de President, Vicepresident i Secretari i per votació
majoritària a cada càrrec considerat individualment per als
Vocals.
f. El mandat màxim serà de quatre anys amb renovació cada
quatre anys per la totalitat els 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
Art.6.- Per acomplir aquestes activitats, la Secció preveu unes
despeses que es pensen sufragar en part, per l'assignació del Col.legi
i, complementàriament, per l'aportació dels membres de la Secció, en
els termes que acordi l’Assemblea de la Secció que inclogui aquest
punt al seu ordre del dia.

G.- Dissolució de la Secció

Art.7.- La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda
l'Assemblea extraordinària, mitjançant convocatòria que inclogui
aquest punt a l’ordre del dia.

H.- Modificació del Reglament
Art.8.- Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de
modificació és aprovada en Assemblea Extraordinària que inclogui en
la seva convocatòria 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.

