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REGLAMENT DEL PROCÉS DE RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
D'acord amb el que estableix l'article dels Estatuts de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, 
actualment en vigor, la Junta Directiva ha aprovat el present Reglament per a la celebració de 
la convocatòria electoral per a la seva renovació, prevista per al present any, i en el marc d’un 
context marcat per l’epidèmia del coronavirus, que no permet eleccions presencials.  
 
Article 1. Requisits per formar part de les candidatures 
 
Per ser candidat a president o membre de la Junta Directiva, cal: 
 

• Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils o socials derivats de la seva condició de 
soci. 

• No estar sotmès a incompatibilitats segons la legislació vigent. 

• Tenir la condició de soci de la SCGS amb una antiguitat mínima d’un any anterior a la seva 
presentació com a candidat. 

 
Article 2. Presentació de candidatures i proclamació de la nova Junta directiva 
 
Les candidatures s'han de presentar  mitjançant escrit dirigit a la Junta Directiva, adreçant un 
correu a la Direcció Tècnica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària amb el títol Presentació 
de candidatura de la SCGS a l’adreça scgs@academia.cat  en un termini mínim de 20 dies abans 
de l’Assemblea General de socis.  
 
Les candidatures estaran integrades per un mínim de 10 i un màxim de 25 membres, dels quals 
hi haurà un president, un vicepresident, un secretari general i un tresorer. Cada candidatura ha 
de comunicar a la Junta Directiva el nom de tots els candidats especificant qui ocuparan els 
càrrecs de president, vicepresident, secretari general, tresorer i vocals i l'adreça postal o correu 
electrònic on se li s'efectuaran totes les notificacions. 
 
La Junta Directiva proposarà a l’Assemblea General de socis, la o les candidatures que opten a 
la seva renovació. En el cas que hi hagi una única candidatura, a l’Assembla General es procedirà 
a proclamar la nova Junta Directiva i si n’hi ha més d’una s’iniciarà el procés de sistema de 
votació electrònica per escollir entre les diverses opcions. En aquest cas, la candidatura 
guanyadora serà proclamada en una nova Assemblea de socis.   
 
Article 3: Cens electoral i dret a vot. 
 
El Cens de socis de la SCGS el dia de l'aprovació de la Convocatòria electoral serà considerat 
com a cens electoral. El dret a vot és personal i intransferible per a tots els associats inclosos 
en el cens definitiu corresponent a la data de la Convocatòria electoral. 
 
Article 4. Formes d'exercir el vot 
 
L'exercici del dret a sufragi es realitzarà mitjançant sistema de vot electrònic activat des de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.  
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