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PREÀMBUL
Aquest Reglament de Règim Interior estableix les pautes de funcionament per les quals
s’ha de regir la Junta Directiva de la Societat Catalana de Cirurgia.
El seu compliment és obligatori per a tots els membres de la Societat que, en entrar a
formar part d’aquesta, adquireixen el compromís de respectar-lo.

MEMBRES
1.Els membres Associats pagaran una quota reduïda com a residents que són. Els
membres Numeraris d’Honor estaran exemptes de pagar quota. Els membres Honoraris
que ho siguin per ser premis Virgili i Gimbernat, estan exemptes de pagar quota.
2.El diploma de membre Numerari d’Honor es lliurarà al membre Numerari que hagi
complert setanta anys dins el període que va d’una sessió inaugural fins al dia abans de la
següent.

JUNTA DIRECTIVA
1.La Junta Directiva es reunirà un cop cada mes, durant el curs acadèmic, i sempre
que el President ho requereixi.
2.Les reunions de la Junta només seran vàlides si hi assisteixen almenys quatre dels
seus components. Si el Secretari sap que no hi podran assistir més de tres, ha de
comunicar-ho al President i suspendre la reunió.
3.El Secretari aixecarà acta de cada reunió de la Junta, que serà llegida, esmenada
si cal, i aprovada en la següent, i restarà des d’aleshores en poder del Secretari, el qual
l’arxivarà en format electrònic de manera que no sigui modificable.
4.En cas de decés del President, el Vicepresident, de forma automàtica, es farà
càrrec interinament del govern de la Societat, i es posarà al corrent dels afers pendents
mitjançant l’ajuda del Secretari i amb l’assessorament de la Comissió Consultiva, si
calgués.
5.En el termini de 15 dies, tots els membres de la societat seran informats pel
Vicepresident, del fet esmentat en l’apartat anterior. En la mateixa notificació es convocarà
l’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà, com a màxim, 60 dies després del
traspàs del President, a fi i efecte d’elegir únicament el seu successor, el qual començarà
immediatament a exercir la presidència.
6.Finalitzada l’Assemblea, el Vicepresident retornarà al seu càrrec. Si el
Vicepresident hagués estat candidat a la Presidència i hagués resultat elegit, serà
necessari convocar una altra Assemblea General Extraordinària per tal d’elegir un nou
Vicepresident.
7.En cas que durant aquest període d’interinitat es produís la mort del Vicepresident,
l’expresident més antic que formi part de la Comissió Consultiva i que no pateixi cap
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incapacitat física o mental invalidants assumirà els poders executius de la Societat i se
seguirà en tot i per tot com en l’apartat 5, si bé amb l’addenda de convocar també
eleccions per a la Vicepresidència. En cloure l’Assemblea, l’expresident més antic deixarà
la presidència activa i els nous President i Vicepresident exerciran com a tals de manera
immediata. Si es produís el fet que l’expresident més antic no acceptés fer-se càrrec de la
direcció interina de la Societat, serà l’expresident que el seguís en edat qui ho fes, i així
successivament.
8.En el supòsit d’incapacitat física perllongada del President, el Vicepresident,
d’acord amb la resta de la Junta de Govern, convocarà la Comissió Consultiva, que serà
qui decidirà si és aconsellable o no la interinitat del Vicepresident com a President fins a la
propera Assemblea normal estatutària, o bé convocarà noves eleccions només per a
l’elecció d’aquest càrrec.
9.Si el President patís una incapacitat mental, el Vicepresident, d’acord amb la resta
de la Junta Directiva convocarà la Comissió Consultiva i assumirà la presidència, i
procedirà com en cas de mort (apartats 4, 5 i 6), encara que la incapacitat fos transitòria.
10.- Si el President decidís dimitir, ho haurà de fer davant de l’Assemblea General, que
és qui li va atorgar l’honor i la responsabilitat executiva màxima de la Societat. Per això, el
President farà convocar pel Secretari una Assemblea General Extraordinària en la qual, si
el President dimissionari no ho vol, no hi haurà intercanvi oral amb els assistents.
Simplement anunciarà la seva dimissió i abandonarà el seu lloc d’honor, després d’haver
delegat la Presidència al Vicepresident, i tot seguit es posarà en marxa el procés electiu
esmentat a l’apartat 5. En cas de malaltia, el President podrà dimitir per escrit adreçat al
Vicepresident, el qual serà llegit en l’Assemblea que es convoqui per elegir nou President.
11.- En cas de dimissió, incapacitat física perllongada, invalidesa mental o traspàs del
Vicepresident o del Secretari, el President convocarà eleccions per a un únic càrrec o per
a tots dos, si es produís simultaneïtat, com a màxim 60 dies després del fet. Mentrestant,
el Vicesecretari assumirà, a més de la seva tasca, la del Secretari, si aquest càrrec es
troba vacant. Si fos el càrrec de Vicepresident aquell que es trobés vacant, el Secretari
farà, a més, de Vicepresident. Si es trobessin tots dos càrrecs vacants alhora, el Tresorer
farà, a més, de Vicepresident, i el Vicesecretari, a més, de Secretari.
12.- En cas de dimissió, incapacitat física perllongada, invalidesa mental o decés de
qualsevol altre component de la Junta de Govern, el President disposarà que la seva
funció sigui assumida, a més de la pròpia, per un membre determinat de la Junta, i no
caldrà convocar eleccions anticipades, sempre que només sigui una baixa produïda en el
si de la Junta. Si en fos més d’una, s’hauran de convocar eleccions per als càrrecs
afectats, tot això en un termini de 60 dies.
13.- En tots els casos esmentats en què s’hagi de celebrar una Assemblea General
Extraordinària per elegir algun càrrec, els membres Numeraris i Numeraris d’Honor
podran trametre a la Junta Directiva les candidatures que creguin oportunes, sempre
segons els requisits habituals que consten en l’Estatut de la Societat.
14.- Els càrrecs de la Junta Directiva elegits en l’Assemblea General Ordinària no
tindran efectivitat fins al dia de la sessió inaugural del curs següent.
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COMISSIÓ CONSULTIVA
1.Les reunions de la Comissió Consultiva no tindran validesa en els seus acords si
no hi assisteixen, almenys, la meitat més un dels seus components (article 26 de
l’Estatut). El Secretari remarcarà això en la convocatòria. Si aquesta majoria no es
produís, el President suspendrà la reunió i traspassarà els temes que s’havien de tractar a
l’Assemblea, la qual, si ho considera adient, podrà exigir una votació secreta per
desposseir de la condició de components de la Comissió Consultiva aquells membres que
no van assistir a la reunió sense una causa justificable.
2.Si hi ha algun tema que no requereixi acord ple de la Comissió Consultiva, però sí
informació, la Junta Directiva pot trametre’l per escrit a cadascun dels components de la
Comissió.
3.Seria recomanable, a més de la convocatòria estatutària de la Comissió Consultiva
del mes de març, fer-ne una altra el mes d’octubre, abans de la sessió inaugural, per
assabentar-la del desenvolupament de la mateixa.

SESSIÓ INAUGURAL
1.Tindrà lloc el dia 18 d’octubre de cada any. Si cau en festa o vigília o quan la Junta
ho consideri aconsellable es traslladarà a una data adient, la més propera possible a la
tradicional esmentada.
2.L’any en què hi hagi elecció de nou President, es considerarà període de transició
des del dia de l’Assemblea General Ordinària fins a la sessió inaugural. Durant aquest
temps, el President sortint informarà a l’entrant de qualsevol decisió presa per la Junta
Directiva i continuarà ocupant el càrrec fins a l’obertura del curs següent. Els nous
membres electes seran convidats a les reunions de Junta amb veu però sense vot fins el
dia del recanvi definitiu. En la sessió inaugural de l’any en què hi ha hagut eleccions
presidencials, el President sortint exposarà un balanç de la seva actuació com a tal i la
dels col·laboradors que l’hagin ajudat, que van formar part de les diferents juntes al llarg
dels anys que va presidir la Societat. Abans de la cloenda, el President sortint lliurarà la
medalla acreditativa del càrrec al nou President i li cedirà els poders, i es retirarà del
seient preferent.
3.Ordre del dia de la sessió inaugural:
• Parlament del President, s’exposaran les conclusions del curs acadèmic anterior i les
previsions del proper.
• Lliurament de diplomes als membres associats nous.
• Lliurament de medalles als membres numeraris nous.
• Lliurament de diplomes als membres Numeraris d’Honor.
• Lliurament del premi “Manuel Corachan”.
• Lliurament de les beques als residents.
• Lliurament del premi “Pere Virgili”.
• Lliurament del premi “Antoni de Gimbernat”.
• Canvi de President, si correspon.
• Cloenda.
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PREMIS DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA
“Pere Virgili” i “Antoni de Gimbernat”
Aquests premis s’atorgaran a la tasca d’un cirurgià de dins i de fora, respectivament,
de l’Estat Espanyol, en reconeixement dels mèrits obtinguts al llarg de la seva vida
professional
Bases:
a) Ambdós premis s’adjudicaran cada any, per votació, en el transcurs de una
Assemblea General de la Societat Catalana de Cirurgia.
b) Les propostes dels candidats hauran d’anar avalades per un mínim de cinc
membres Numeraris o Numeraris d’Honor de la Societat, i es donarà per entès que
aquell qui avali una candidatura no podrà fer-ho amb qualsevol altra que es presenti
per al mateix premi.
c) Cada proposta s’ha d’acompanyar de la relació de mèrits científics i professionals
del candidat respectiu, que s’exposarà a l’Assemblea General.
d) Les candidatures per a aquests premis es trametran per correu electrònic al
secretari de la Societat Catalana de Cirurgia, abans de les 14 hores del dia 31 de
juliol de l’any en curs.
Presentades les candidatures a l’Assemblea General, es procedirà a la votació
segons la metòdica següent:
- En cas de dues o més de dues candidatures per a un mateix premi: El candidat
elegit serà aquell que hagi obtingut la meitat més un dels vots emesos pels membres
amb dret de vot que assisteixin a l’Assemblea. En cas que això no es produís, els
dos candidats amb més vots passaran a una segona votació en la qual també caldrà
la meitat més un dels vots emesos.
- En cas de dues candidatures per a un mateix premi: Requerirà una única votació,
en la qual serà necessari obtenir la meitat més un dels vots emesos.
- En el cas de què es produís un empat a vots entre les dues candidatures finals, el
president tindrà un vot de qualitat i el seu vot serà inapelable.
- En cas d’una única candidatura: Només caldrà una votació, en la qual guanyarà el
candidat proposat si obté la meitat més un dels vots emesos. En cas contrari, el
premi es declararà desert.
e) Si el candidat elegit en qualsevol dels dos premis no l’acceptés o no el recollís
personalment en la sessió inaugural del curs acadèmic següent, es donarà per
desert.
f) Serà necessari un escrit que justifiqui, per motius molt especials, l’absència del
candidat elegit en el lliurament del premi. En cas d’admetre les excuses per part de
la Junta Directiva de la Societat, s’acceptarà la presència d’un delegat del guardonat,
suficientment qualificat per a l’acte acadèmic.
Els cirurgians guardonats passaran a ésser considerats membres Honoraris i el diploma
corresponent els serà lliurat conjuntament amb el premi.
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“Manuel Corachan”
1.La Societat Catalana de Cirurgia atorgarà el premi “Manuel Corachan” a la
millor comunicació presentada en cada curs acadèmic, segons les bases següents:
Són candidats al premi totes i cada una de les comunicacions científiques
presentades durant el curs anterior a la sessió inaugural.
Per poder optar a aquest premi, l’autor o autors hauran de remetre al secretari de la
Societat un resum o abstract d’un màxim de 250 paraules seguint l’esquema habitual
d’introducció, material i mètode, resultats, i conclusió, en format pdf, abans de les
14h00 del dia 15 de setembre de l’any corresponent.
El jurat valorarà la puntuació obtinguda durant l’avaluació de cada sessió feta pels
membres de la Societat que hi van assistir, i la tindrà especialment en compte, sense
que sigui el factor més important en la decisió final.
La quantia del premi es revisarà anualment en l’Assemblea General.
- El primer signant ha de ser membre de la Societat.
2.El Jurat estarà constituït pel President, el Secretari i tres membres
Numeraris més de la Societat,
3.El lliurament del premi tindrà lloc en la sessió inaugural del següent curs
acadèmic, i també es donarà un diploma.
4.Si la qualitat de les comunicacions presentades no fos mereixedora de
premi, aquest es declararà desert.
5.En funció de la qualitat dels treballs presentats, la Junta Directiva podrà
atorgar els accèssits que consideri oportuns.
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Beques per formació de residents (membres associats)
Objectiu
Proporcionar als MIR membres de la SCC, ajuda per a rotacions externes en centres
de reconegut prestigi.
Dotació Econòmica Global
El pressupost destinat al total de les beques és de 12.000€, que seran distribuïts per
un comitè designat ad hoc per la SCC. Seran adjudicades a raó de 1000€ nets per
mes de sortida, amb un temos de entre 1 i 3 mesos.
Requeriments per a optar a una Beca
1. Ser MIR de cirurgia en un dels hospitals catalans.
2. Ser membre de la SCC amb un mínim de 2 anys d'antiguetat. Es valorarà
l'assistència a les sessions de formació continuada bàsica.
3. Estar en possessió d'un Document on s'acrediti que el sol·licitant ha estat
acceptat pel centre receptor per a la seva estada.
4. Complimentar els documents que es sol·liciten en l'apartat “Sol·licituds”.
5. Serà obligat notificar si es gudeix d’un altre ajut amb la mateixa finalitat. Tot i no
ser incompatible, en cas de mes de 6 solicituts, es tindrà en compte aquella que
no tingui cap ajut.
Durada de la Beca
La sol·licitud ha de ser per un temps entre 1 i 3 mesos.
Sol·licituds
Els sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació:
1. Un document oficial que acrediti estar cursant quart o cinquè any de residència.
2. Una carta del Cap de Servei autoritzant l'interessat a gaudir de la beca.
3. Una sol·licitud de beca, on figuraran les dades personals del sol·licitant i dades del
centre receptor.
4. Una carta justificant l'ajuda, amb un màxim de 300 paraules i explicitant els
objectius formatius i les raons que justifiquen l'estada.
5. Un Curriculum Vitae, on quedarà reflectit l'expedient acadèmic, any d'obtenció
plaça MIR i núm. d'assignació, publicacions, etc...
Dates importants
1. El límit de recepció de les sol·licituds serà el dia 10 de setembre de l’any en curs.
2. El conjunt de la documentació ha de ser enviada, mitjançant document electrònic
(adreça e-mail per l'enviament) al Secretari de la Societat Catalana de Cirurgia.
3. L'inici per a poder gaudir de la beca serà el 1 de Gener del següent any al de la
sol·licitud. Fer hàbil la beca amb anterioritat al 1 de gener o posterior al 31 de
Desembre de l’any de la concesió, anul·larà automàticament la beca, excepte en
causa molt justificada.
Condicions
1. No es podrà sol·licitar durant la mateixa convocatòria més d'una beca.
2. Compromís formal per part del sol·licitant d'elaborar una memòria detallada,
informant a la Junta de la SCC del treball realitzat durant el període de la beca.
3. Compromís per part del sol·licitant de fer lliurament, al finalitzar la seva estada,
d'un document oficial del centre on s'ha desenvolupat la seva estada, on consti
oficialment el temps que ha transcorregut en el mateix.
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4. Els solicitants presentaràn en sessió ordinaria de la SCC la memòria de l’estada”.
Pagaments
El 100% de l'import de la beca es farà efectiu a l'inici del període de la seva estada.
Concessió de la Beca
1. Les sol·licituds seran estudiades per un Comitè ad hoc designat per la Junta de
la SCC, que escollirà, de forma inapel·lable, les sol·licituds més adients.
2. La decisió serà comunicada als interessats i es farà pública durant la inauguració
del curs acadèmic a l'Aula Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya.
3. Per que la concessió de la beca sigui ferma, el becat haurà d'assistir a l'acte
inaugural del curs acadèmic.
Seran causes de no concessió de la beca:
1. Gaudir de la beca fora del període indicat, a menys que es comuniqui amb
anterioritat el canvi i aquest sigui justificat amb la documentació pertinent.
2. Detecció de falsedat en la documentació lliurada.

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES
1.La Societat Catalana de Cirurgia ha de vetllar per millorar de forma continuada el
nivell de la cirurgia catalana. La seva Junta de Govern té l’obligació d’organitzar activitats
científiques de la forma que consideri més adient per assolir aquesta fita (sessions
científiques, reunions conjuntes, Jornades, Congrés Català de Cirurgia, etc.).

CONGRÉS CATALÀ DE CIRURGIA
1.Cada President ha de promoure la celebració cada dos anys del Congrés Català de
Cirurgia corresponent.
2.La responsabilitat de l’organització estarà al càrrec de la Junta de la Societat
Catalana de Cirurgia.

VOTACIONS
1.Tot tipus de votació serà personal i secreta i, al mateix temps, la seva organització i
desenvolupament seran responsabilitat directa del Secretari de la Societat.

COMUNICACIÓ
1.La junta de la Societat Catalana de Cirurgia vetllarà perquè la informació
relacionada amb les seves activitats pugui estar actualitzada en tot moment.
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2.Des d’aquesta perspectiva, es potenciarà la utilització de la xarxa telemàtica de
manera que la web de la Societat http://www.sccirurgia.org centralitzi totes les novetats
que s’esdevinguin de manera immediata.
3.Així mateix es facilitarà als membres de la Societat, mitjançant correu electrònic, la
comunicació periòdica específica de les notícies més rellevants. Els membres tenen la
obligació de comunicar al Secretari qualsevol canvi en el seu correu electrònic de manera
que es faciliti aquesta comunicació.
4.Els treballs presentats als premis podran ser remesos per correu electrònic, dirigit
al secretari de la Societat, directament a l’adreça electrònica d’aquest o a través de la web
de la Societat, sempre que es faci dins dels terminis estipulats en cada cas.

DISPOSICIONS FINALS
La modificació d’aquest Reglament es podrà fer en Assemblea General, tan Ordinària com
Extraordinària, a proposta de la Junta Directiva corresponent.
Aquest Reglament expressa una determinada interpretació dels Estatus, però en tot allò
que no hi estigui previst expressament, seran d’aplicació les normes establertes en els
Estatuts que, en qualsevol cas, prevaldran sempre per davant de tot.

El President
Joan Sala I Pedròs
Octubre 2013

El Secretari
Pere Rebasa Cladera

