ASSOCIACIÓ CATALANA DE RADIOLOGIA MÈDICA
ESTATUTS

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI
Article 1er.
Amb la denominació d’ ASSOCIACIÓ CATALANA DE RADIOLOGIA MÈDICA es constitueix
l’associació (filial de la SERAM Societat Espanyola de Radiologia Mèdica), que regularà les
seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1
de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm.
73, de 26 de març) i els seus estatuts.
És una agrupació de caràcter científic, de professionals en RADIODIAGNÒSTIC.
Article 2on.
Els objectius de l’associació seran:
1.- Promoure, fomentar i difondre les disciplines de treball relacionades amb la seva àrea de
coneixement.
2.- Potenciar l’educació i la investigació científica sobre Radiodiagnòstic.
3.- Promoure l’ intercanvi de coneixements entre els seus socis.
4.-Organitzar congressos i altres tipus de manifestacions científiques.
5.- Representació de les diferents àrees mèdiques de la seva competència en les
manifestacions de tipus nacionals i internacionals.
6.- Vincular-se a organitzacions afins, ja siguin nacionals o internacionals, que pel seu
prestigi reconegut sigui aconsellable.
7.- Prestar ajuda professional als seus socis.
8.- Crear Comissions que donin solució als problemes importants relacionats amb la
investigació i bona coordinació en les tasques que l’Associació desenvolupi.

Article 3er.
1. El domicili de l’associació s’estableix a l’Hospitalet de Llobregat, carrer Feixa Llarga, s/n
08907 (Barcelona). Secretaria: lvillar@csub.scs.es Tlf 932607636.
CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES
OBLIGACIONS
Article 4rt.
Poden formar part de l’associació els metges i altres professionals que ho sol·licitin, siguin
espanyols o estrangers, i que compleixin amb les normes estatutàries d’ingrés en
l’Associació i amb les restants condicions que recullin els estatuts.
Serà necessari ser soci de la Sociedad española de radiología médica (SERAM) i sol·licitar
la pertinència a la filial de Catalunya (ACRAM).
Article 5è.
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord
amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer
més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient
sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en
l’incompliment dels deures com a associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci, i
decidirà motivadament si procedeix la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser
recorreguda davant de l’Assemblea General.

9.Dispossar d’informació o accés a aquesta.
10. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
11. Formar part dels grups de treball.
Article 6è.
Són deures dels membres de l'associació:
1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva
per dur-los a terme.
3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
4. Tenir una actuació ètica en el desenvolupament de la seva professió, a més de mantenir
una competència lleial i noble amb tots els seus companys en l’especialitat a que es
dediquen.
Article 7è.
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, qui ha de comunicar per escrit la seva decisió a
la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
4. Per expedient d’expulsió adoptat per la Junta Directiva de l’Associació.
5. Defunció

CAPÍTOL III. ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D’ADMINISTRACIÓ.
Article 8é.

L’Associació es regirà pels següents òrgans:
1.- L’Assemblea General.
2.- La Junta Directiva.
L’Assemblea General
Article 9è.
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació; estarà constituïda per la totalitat
dels socis que en formen part per dret propi i irrenunciable. Podrà ser ordinària o
extraordinària.
Article 10è.
L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any amb un ordre del dia a fi i
efecte de presentar memòria econòmica i científica.
Article 11è.
1. L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà
convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació.
2. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en
l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que
ho facin dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la
data de reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’assemblea, que
decideix el que considera convenient, però únicament pot aportar acords respecte punts no
inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria de dos terceres parts de les
persones presents
3. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi hagin
presents la meitat mes un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més
tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
4. El President i Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els
mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per algun altre
membre de la Junta Directiva, en darrer terme, seran escollits per votació entre els
assistents a l’Assemblea General.
5. En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de
l’acta de l’última Assemblea.

Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
6. L’Assemblea General és l’òrgan competent per a elegir els membres que composaran la
Junta Directiva.
En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa
per acord de la majoria relativa de vots.
Article 12è.
Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la
llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran
fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se
constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el
vist-i-plau del President.
Article 13è.
L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva, o bé
quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10% del total, amb inclusió de
l’ordre del dia. En aquest cas, l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta
dies a comptar des de la sol·licitud.
La Junta Directiva
Article 14è.
La Junta Directiva estarà constituïda per:
1) Un President,
2) Un Vicepresident,
3) Un Secretari,
4) Un Vicesecretari o Tresorer,
5) Un mínim de dos (2) Vocals i un màxim de vuit (8),
6) Es Poden crear altres càrrecs dins de la Junta Directiva .
Article 15è.

1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis amb al menys 12 mesos
d’antiguitat a la societat, per majoria simple de vots dels socis concurrents a l’Assemblea
General Ordinària.
2. La votació, que serà secreta, es farà separadament per candidatures. La convocatòria
caldrà que determini el període de presentació de candidatures, les quals, per ser vàlides
hauran de estar signades per al menys 25 socis amb dret a vot. Si passat el període de
presentació de candidatures no hi ha cap presentació, la Junta Directiva en farà una
proposta que serà elegida per majoria simple.
La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.
3. Els càrrecs de la Junta Directiva son gratuïts.
Article 16è.
1. Els càrrecs tindran una durada de quatre anys amb possibilitat de reelecció consecutiva
pel mateix càrrec.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb
el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
Article 17è.
La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurà de
fer-ho al menys un cop al trimestre per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com
ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

Article 18è.
Correspon a la Junta Directiva la programació, direcció de les activitats de la societat i la
gestió administrativa de l‘Associació.
Article 19è.
La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin
d’administració o de disposició, tret dels d’adquisició, gravamen i disposició de béns
immobles pels que necessitarà autorització de l’Assemblea de socis.
Article 20è.

El President de la Junta Directiva tindrà la representació legal de l’Associació, actuarà en el
seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta mateixa. Ordenarà
la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
Article 21è.
El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani i en
cas d’absència, malaltia o dimissió.
Article 22è.
El secretari redactarà i signarà, juntament amb el President, les actes de les sessions dels
òrgans de l’Associació, tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes, així com del registre de
socis.
Convocarà, per ordre del President, les reunions de Junta i les Assemblees ordinària i
extraordinària. Tindrà custòdia dels llibres, segells i documents de l’Associació.
Article 23è.
1. El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a l’ Associació, donarà
compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la compatibilitat
portant-ne un control escrit.
2. Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes
de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a
l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 24è.
Els vocals col·laboraran en tasques que els encarregui el President.
Article 25è.
1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o
representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de
concurrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President.
2. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la
pròpia Junta.

Article 26è.
La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus
membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o
alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a L’Assemblea,
presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de l’Associació.
Article 27è.
Per a modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General
Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels
socis des d’aquell moment el text complert dels articles que es proposa modificar. Serà
necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea
General.
CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC
Article 28è.
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 29è.
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa la SERAM pels associats de Catalunya.
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) altres ingressos que es puguin obtenir.

Article 31è.
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a
proposta de la Junta Directiva.
Article 32è.

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 33è.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi
han de figurar les signatures del president, vicepresident i el tresorer.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del,
president, vicepresident o tresorer.

CAPÍTOL IX. LA DISSOLUCIÓ
Article 34è.
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 35è.
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes
tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.
4. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats
anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
Barcelona, [+] d [++ ] de 2008
Signatura membres Junta Directiva.

