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REGLAMENT DEL II CONGRÉS DE LA
PROFESSIÓ MÈDICA DE CATALUNYA
TÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article 1.- Naturalesa.
El II Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya és una reunió formal consultiva dels
metges catalans, convocada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, per a
l’anàlisi i el debat sobre temes professionals.
Les conclusions del Congrés constituiran principis orientadors en l’actuació dels òrgans
de govern dels Col·legis de Metges de Catalunya.
Article 2.- Denominació oficial, lloc i data de celebració.
La seva denominació oficial és la de “II Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya”, i
així figurarà en la documentació del Congrés.
El Congrés es celebrarà el 6 de juny de 2008, al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona, Auditori August.
Article 3.- Idioma del Congrés.
L’idioma oficial del Congrés serà el català.
Article 4.- Regulació.
El II Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya es regeix pel que disposa el present
Reglament.
Article 5.- Ponències del Congrés
5.1) Els temes fonamentals de les Ponències que es presentaran al Congrés seran:
1. Sistema de desenvolupament professional vs./ Carrera Professional.
2. Fan falta més metges en el Sistema sanitari català?.
3. Ética de la política d'incentius als metges.
4. La jubilació dels metges. Quan i com?.
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TÍTOL SEGON
Participació en el Congrés
Article 6.- Modalitats d’assistència i efectes.
Es podrà assistir al Congrés mitjançant alguna de les següents modalitats:
a) Delegat
b) Assistent convidat
El Comitè Organitzador habilitarà en la sala de sessions plenàries del Congrés uns espais
destinats per a Delegats i un altre per a Assistents Convidats.
La participació i assistència al Congrés, en qualsevol de les modalitats indicades, obligarà
els participants al compliment d’aquest Reglament.
Article 7.- Delegat.
Seran delegats en el Congrés aquells col·legiats que designi el Comitè Organitzador en la
forma que s’indicarà i que, en el moment de ser designats, estiguin al corrent en el
compliment de les seves obligacions col·legials.
Els Delegats participaran en el Congrés i assistiran a totes les sessions de la Convenció
de Delegats per a la discussió i votació de les preguntes que es plantegin sobre les
ponències.
Els delegats seran designats de la següent manera:
a) En funció del càrrec o representació que ostentin relacionat amb la professió mèdica.
Són els Delegats nats.
b) Per sorteig.
a) Seran Delegats nats:
-Els Ponents del Congrés, designats pel Comitè Organitzador.
-Els membres de les Juntes de Govern dels quatre col·legis de Metges de Catalunya.
-Els membres del Plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
- Els presidents de les Comissions de Deontologia dels quatre col·legis de Metges de
Catalunya.
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-Els Presidents de les Juntes Comarcals (dels col·legis que les tinguin previstes en els
seus estatuts).
-El President de la Mutual Mèdica de Catalunya i Balears.
-El President del Sindicat de Metges de Catalunya.
-Els Degans de les Facultats de Medicina de Catalunya.
-El President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
-El President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
El Comitè Organitzador acceptarà els substituts que designin els esmentats càrrecs quan
aquests no puguin assistir al Congrés.
b) Delegats per sorteig: seran els col·legiats escollits pel procediment de sorteig en la
forma que es determina a l’Annex 1 d’aquest Reglament. El seu nombre serà el resultant
de dividir per 30 el total de col·legiats de cada col·legi, amb arrodoniment a l’alça dels
decimals.
El procediment d’elecció, de notificació i de substitució de delegats és el que va aprovar
el Comitè Organitzador del Congrés i que s’acompanya com a Annex 1 del present
Reglament.
Article 8.- Assistent convidat.
Seran Assistents convidats les persones que el Comitè Organitzador designi i convidi,
principalment relacionades amb el sector mèdic i professional, així com representants
d’institucions, sanitàries o no sanitàries.
Els Assistents convidats estaran degudament acreditats, podran assistir a les sessions de
la Convenció de Delegats, i no podran participar ni amb veu ni amb vot.
TÍTOL TERCER
Organització del Congrés
Article 9.- Regulació.
L’organització del II Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya es regeix pel que
disposa el present Reglament.
El funcionament de la Convenció de Delegats i de les Ponències quedarà sotmesa, a més
a més, pel que estableixi la Mesa del Congrés.
Article 10.- Òrgans del Congrés.
Els òrgans del Congrés són els següents:
5

a) Comitè Organitzador, i Comitè Executiu d’Organització, si escau.
b) Convenció de Delegats.
c) Mesa del Congrés.
El Congrés i tots els seus òrgans depenen i responen davant del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya.
Article 11.- Comitè Organitzador.
11.1) Composició.
El Comitè Organitzador és nomenat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i
estarà format per un President, tres Vicepresidents, un Secretari General, un Secretari de
Ponències i un Tresorer. El President serà qui ostenti la presidència del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya i seran Vicepresidents els Presidents de la resta de
Col·legis de Metges catalans.
La resta de càrrecs seran designats pel President i els tres Vicepresidents.
11.2) Funcions.
El Comitè Organitzador és el màxim òrgan rector del Congrés i qui ostenta la seva
representació col·legiada.
Del Comitè Organitzador depenen tots els serveis i òrgans del Congrés.
Correspon al Comitè Organitzador l’aprovació del pressupost del Congrés, la seva
execució i liquidació.
Per a les tasques pròpies d’organització tècnica del Congrés, el Comitè Organitzador es
dotarà d’una Secretaria Tècnica.
El Comitè Organitzador podrà crear un Comitè Executiu d’Organització per coordinar
l’organització del Congrés, impulsar els treballs preparatoris, i coordinar les tasques de la
Secretaria Tècnica.
La resta de la seva regulació es configurarà d’acord amb les següents normes:
a) Correspon al President del Comitè Organitzador la convocatòria de les reunions
d’aquest òrgan, fixar l’ordre del dia i dirigir les reunions.
b) El President representa el Comitè Organitzador, i presideix la Mesa del Congrés.
c) El Comitè Organitzador adoptarà els seus acords mitjançant el sistema de votació
previst als Estatuts del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
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11.3) Seu
El Comitè tindrà la seva seu a la seu operativa del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya durant el temps d’organització i dels treballs preparatoris del Congrés, i en la
pròpia del Congrés durant el temps de celebració d’aquest.
Article 12.- Comitè Executiu d’Organització.
12.1) Composició.
Estarà format pel Secretari General del Comitè Organitzador, que és qui coordinarà el
Comitè, pel Tresorer del Comitè Organitzador i per un màxim de tres representants per
cada un dels quatre Col·legis Oficials de Metges de Catalunya.
Aquest Comitè s’auxiliarà pels col·laboradors que designi el Secretari General o el
President del Comitè Organitzador.
12.2) Funcions.
Són les indicades en l’article anterior.
Dintre d’aquest Comitè, o del Comitè Organitzador, es podran establir àrees de treball i,
entre elles, amb caràcter enunciatiu, les següents:
a) Àrea d’organització.
b) Àrea de finançament.
c) Àrea de comunicació.
d) Àrea de promoció.
Cada àrea tindrà les funcions que li designi el Comitè Organitzador.
Article 13.- La Convenció de Delegats del Congrés.
La Convenció de Delegats és l’òrgan deliberant del Congrés.
Actuarà sempre en Ple.
El Ple:
-Estarà integrat per tots els Delegats. -Es constituirà vàlidament qualsevol que sigui el
nombre de Delegats que assisteixi. -Es desenvoluparan en Ple totes les sessions de la
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Convenció. El funcionament de les sessions es regirà per allò disposat al títol Cinquè del
present Reglament.
Art. 14.- Mesa del Congrés.
14.1) Composició.
La Mesa del Congrés estarà formada per un President i tres Vicepresidents. El President
serà qui ostenti el càrrec de President del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i
els Vicepresidents seran els Presidents de la resta de Col·legis Oficials de Metges
catalans.
En la presentació de cada una de les ponències també s’incorporarà a la Mesa del
Congrés el President de cada Ponència.
14.2) Funcions.
La Mesa del Congrés tindrà com a funcions presidir les sessions, dirigir, moderar i
establir el temps de les intervencions, i dirigir les votacions, a més de les pròpies del
Comitè Organitzador.
La Mesa del Congrés és podrà auxiliar d’una Mesa Tècnica, especialment pel que fa a
l’ordre de les sessions, el recompte dels vots, si fos el cas, i l’elaboració de l’Acta del
Congrés.
TÍTOL QUART
Contingut i Programa del Congrés
Article 15.- Ponències
Durant el Congrés s’elaboraran i es presentaran quatre Ponències.
15.1) Ponències.
1. Sistema de desenvolupament professional vs./ Carrera Professional.
President: Dr. Eudald Bonet
Ponents:
Dr. Helios Pardell
Dr. Arcadi Gual
Dra. Àngels Martos
Dra. Beatriz Satué
Dr. Josep Pifarré Paredero
Dra. Begoña Santana
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2. Fan falta més metges en el Sistema sanitari català?
President: Dr. Miquel Bruguera
Ponents:
Dr. Xavier Mate
Dr. Marc Soler
Dra. Montserrat Giralt
Dr. Ramón Mur Garcés
Dra. Rita Massa
3. Ética de la política d'incentius als metges.
Presidenta: Dra. Rosa Perez
Ponents: Dr. Morlans
Dr. Francesc Borrell
Dr. Josep Terés
Dr. Labad
Dr. Eduard Solé Mir
Dr. Daniel Palomeras
4. La jubilació dels metges. Quan i com?
President: Dr. J.M. Solé i Poblet
Ponents: Dr. Miquel Vilardell
Dr. Jaume Padrós
Dr. Joan Monés
Dr. Josep M. Bertran
Dr. José J. Fernández Martínez
Dr. Manuel Arcos
Article 16.- Programa del Congrés.
El Programa del Congrés és el que orientativament s’adjunta com a Annex 2, subjecte a
canvis organitzatius.

TÍTOL CINQUÈ
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Funcionament de la Convenció de Delegats del Congrés
Article 17.- Constitució de la Mesa i inici de les sessions.
El dia 6 de juny de 2008 es constituirà la Mesa del Congrés, quina composició serà la
indicada en l’article 14 del present Reglament.
Un cop acreditats els Delegats i els Assistents convidats, es declararà constituïda la
Convenció de Delegats.
L’obertura de la Convenció correspon al President del Comitè Organitzador o, si escau,
a la personalitat que aquest Comitè hagi convidat per a l’acte inaugural i l’obertura formal
de la Convenció.
Article 18.- Funcionament de les sessions de presentació de les Ponències.
18.1) Presentació de les Ponències.
Es procedirà a la presentació de cada Ponència seguint l’ordre del Programa aprovat.
Les Ponències seran presentades pel President de cadascuna d’elles, el qual donarà
lectura al seu contingut.
Finalitzada és procedirà a la votació de les preguntes derivades de les ponències.
18.2) Votació dels Delegats.
La votació dels Delegats serà individual i secreta, i es realitzarà electrònicament
mitjançant l’instrument que es facilitarà a cada Delegat a l’inici de les sessions.
Les votacions consistiran a votar, després de la presentació de les ponències, a totes les
qüestions que es sotmetin a la seva consideració derivades de cada ponència relatada,
mitjançant un sistema de respostes múltiples.
El resultat de les respostes donades de cada pregunta o qüestió apareixerà
immediatament després de cada votació a la pantalla de la sala on se celebrarà la
Convenció.
El resultat de les votacions es farà constar en l’Acta de la Convenció, i servirà per a
l’elaboració de les conclusions per part de la Mesa del Congrés.
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Article 19.- Conclusions, clausura i Acta de la Convenció.
La Mesa del Congrés presentarà les conclusions provisionals derivades de les sessions de
la Convenció.
El Congrés serà clausurat pel President de la Mesa del Congrés o, si es cau, per la
personalitat que s’hagi convidat a aquest efecte.
La Mesa del Congrés queda facultada per elaborar i tancar l’Acta de la Convenció, i
donar-li la publicitat que sigui escaient.
Article 20.-Publicitat de les conclusions
Les conclusions definitives del Congrés seran publicades i enviades a tots els
participants, i se’n donarà difusió entre la col·legiació.
El Comitè Organitzador del Congrés, i en la seva substitució el Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya, resta facultat per a la divulgació, per qualsevol mitjà de
reproducció, dels treballs i conclusions del Congrés així com de les imatges d’aquest, sent
les publicacions o reproduccions audiovisuals de l’exclusiva propietat del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya, que podrà disposar-ne al seu millor criteri.
-----------------------------------------------------

ANNEX 1
Procediment regulador de l’elecció de Delegats al
II Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya
1.- Cada col·legi elaborarà, en format electrònic, un llistat de col·legiats ordenat per
ordre de número de col·legiat, figurant el primer el col·legiat amb el número de col·legiat
més baix i últim el col·legiat amb el número més alt, a la data de celebració del sorteig; al
costat de cada nom hi figurarà un número d’ordre, començant pel 00001.
Aquest llistat inclourà també l’adreça postal, l’electrònica i el telèfon de cada col·legiat, i
es tancarà el dia anterior a la data de celebració del sorteig.
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S’exclouran del llistat tots els col·legiats suspesos, en aquell moment, dels seus drets
col·legials.
2.- Els Delegats s’escolliran a partir del llistat elaborat i tancat, iniciant-se la designació
des del col·legiat a qui correspongui el número d’ordre que per sorteig s’hagi determinat.
3.- Aquest sorteig consistirà a escollir un número entre l’1 i el 30, ambdós inclosos i, quin
sistema d’elecció serà el d’agafar una butlleta a l’atzar entre 30 butlletes, prèviament
numerades de l’1 al 30.
El número escollit determinarà el número d’ordre en el llistat de col·legiats a partir del
qual s’inicia la designació de Delegats, i aplicant-se el 30 com a número de salt dins el
número d’ordre del llistat per anar determinant un a un, fins a final del llistat, el nom de
cada Delegat, excloent els Delegats Nats.
4.- L’Acte del sorteig es realitzarà per cada Col·legi.
5.- Cada Col·legi enviarà electrònicament la llista dels col·legiats inicialment escollits com
a Delegats a la Secretaria d’Organització del Congrés.
6.- Notificació als Delegats i de substitució:
Cada col·legi notificarà als col·legiats escollits la seva condició de Delegat al Congrés
mitjançant enviament postal i, si escau, correu electrònic, sens perjudici de les
comunicacions telefòniques necessàries per obtenir la resposta dels interessats.
Cada Col·legi col·laborarà fent seguiment telefònic respecte als seus col·legiats escollits
Delegats quan resultin infructuoses les comunicacions postals o electròniques amb
aquests.
El Delegat escollit, en el termini de deu dies, donarà resposta per escrit acceptant o
renunciant a la seva elecció com a Delegat.
En el supòsit que un col·legiat escollit sigui Delegat nat o renunciï a assistir al Congrés,
s’escollirà un substitut.

---------------------------------------------
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