SOCIETAT CATALANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA I PATOLOGIA CERVICO-FACIAL
REGLAMENT COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL
BASES DE LES COMISSIONS DE LA SOCIETAT CATALANA DE ORL i PATOLOGIA CÈRVICOFACIAL
COMISSIONS
•

Qualsevol membre de ple dret de la Societat Catalana de ORL i PCF pot proposar la
formació de una Comissió.

•

Haurà de plantejar-ne la creació, de la que haurà d'assabentar a la Junta Directiva,
presentar-ne el plantejament i explicar-ne les activitats que es proposen dur a terme.

•

La seva creació pot ser aprovada per la Junta Directiva, en funció del seu interès, però
haurà de ser ratificada per l’Assemblea General. En el moment de la seva ratificació, la
creació de la comissió serà comunicada a la Junta de Govern de l’Acadèmia, perquè en
doni el seu vistiplau (Art. 25.1 Estatuts de la Soc. Catalana ORL).

•

Les Comissions actuaran d'acord amb el que estableixin els estatuts de la Societat,
podent tenir el seu propi reglament de règim intern, que haurà de ser ratificat per
l'Assemblea General.

•

Les seves activitats hauran de coordinar-se amb les de la Societat Catalana, i hauran de
ser presentades a la Junta per la seva aprovació.

•

Les comissions que es creïn tindran la missió de fomentar la formació i divulgació de
l’àrea de especialitat proposada. Aquesta ha de ser comú per la major part de socis i
d’interès pels mateixos.

•

Cada Comissió podrà organitzar les seves activitats, o proposar-ne de conjuntes
per la Societat, de manera coordinada amb aquesta.

•

Cada Comissió podrà triar el seu representant en la Junta Directiva de la Societat. Si
aquest representant no és membre electe de la Junta, podrà exercir-hi com a vocal.

•

Els càrrecs de representació de les comissions seran renovables per períodes de dos
anys, sense possibilitat de reelecció consecutiva pel mateix càrrec. La seva elecció la
faran els membres de la pròpia comissió. En cas de produir-se circumstàncies que no
ho fessin possible, la seva elecció la farà el conjunt de socis en assemblea ordinària.

•

La Presidència de la Junta de la Societat tindrà dret a formar part de les comissions en
les que consideri oportunes, o delegar-ne la participació en un membre de la Junta, on
hi tindrà veu i vot.

•

Si els membres d'una secció decideixen abandonar-la, o ser baixa de la Societat, la
Junta Directiva, en funció del seu interès, pot vetllar per la continuïtat d’aquesta. En
cas de no aconseguir‐ho, i en funció de la seva rellevància, pot decidir-ne dissolució.

GRUPS DE TREBALL
•

Qualsevol membre de ple dret de la Societat Catalana de ORL i PCF, pot proposar la
formació de un Grup de Treball. La Junta Directiva podrà formar un grup de treball per
desenvolupar una actuació concreta de particular interès.

•

Els membres que vulguin constituir qualsevol grup de treball dins de la Societat hauran
de plantejar-ne la creació, assabentar-ne a la Junta Directiva, presentar-ne el
plantejament i explicar-ne les activitats que es proposen dur a terme.

•

La seva creació pot ser aprovada per la Junta Directiva, en funció del seu interès, però
haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

•

La durada de un grup de treball es limitarà en funció de assoliment dels seus objectius,
però en cas de estendre's, els seus càrrecs de representació es renovaran per períodes
de dos anys, sense possibilitat de reelecció consecutiva pel mateix càrrec. La seva
elecció la faran els membres del propi grup de treball. En cas de produir-se
circumstàncies que no ho fessin possible, la seva elecció la farà el conjunt de socis en
assemblea ordinària.

•

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar els diferents grups de treball, els
encarregats dels quals li han de presentar un informe de les seves actuacions quan els
sigui requerit.

•

La Presidència de la Junta de la Societat tindrà dret a formar part dels grups de treball
en els que consideri oportuns, o delegar-ne la participació en un membre de la Junta,
on hi tindrà veu i vot.

•

Cada grup de treball podrà triar el seu representant, que serà el responsable de
informar dels treballs corresponents a la Junta Directiva de la Societat. Aquest
representant no participarà com a membre en la Junta.

•

Els grups de treball tindran dret a l’ùs de les instal·lacions i hauran de comunicar-ho a
la Junta.

•

Si els membres d'un grup de treball decideixen abandonar-lo, o ser baixa de la
Societat, la Junta Directiva, en funció del seu interès, pot vetllar per la continuïtat
d’aquest. En cas de no aconseguir‐ho, i en funció de la seva rellevància, pot decidir-ne
dissolució.

