
INFORME DE GOVERN CORPORATIU 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 

(Aprovats per la Junta de Govern de l’Acadèmia, 2018) 

Òrgans de Govern  de  l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de  
Catalunya i de Balears i de les Filials i Societats Científiques que formen part  
de l’Acadèmia 

Estatuts, funcions, quòrums, assistència, nombre de sessions anuals,  
durada dels càrrecs, renovació, i remuneració 

Totes les Societats Científiques de l’Acadèmia són entitats amb personalitat  
jurídica pròpia que disposen d’Estatuts que regulen el seu funcionament. Els  
Estatuts  responen  a  un  patró  general  relacionat  amb  els  estatuts  de  
l’Acadèmia, i que incorporen a més les seves particularitats pròpies. 

Les Filials tenen en alguns casos estatuts propis similars o bé s’incorporen als  
de la pròpia Acadèmia i funcionen segons les seves normes. 

En tots els casos els Estatuts de les entitats, preveuen una Junta Directiva i  
l’Assemblea  com  a  Òrgans  de  Gestió.  La  Junta  Directiva  es  escollida  per  
l’Assemblea i la renovació dels tots seus càrrecs és per un, dos, tres o quatre  
anys,  amb  un  màxim  de  dos  mandats  consecutius.  Les  Juntes  Directives  es  
reuneixen  una  vegada  al  mes  durant  el  curs  acadèmic  i  tenen  entre  6  i  15  
membres  en  actiu,  President,  Vicepresidents,  Secretari  General,  Tresorer  i  
vocals. Tots els càrrecs són de caràcter voluntari 

Les funcions de les Societats Científiques i de les Filials i dels seus Òrgans de  
Govern estan definides en els seus Estatuts  

Els Estatuts de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de  
Balears,  defineixen  una  Junta  de  Govern,  amb  membres  electes  i  altres  
membres  per  raó  del  seu  càrrec,  que  corresponen  als  Presidents  de  les  
Societats  i  Filials de  l’Acadèmia. La  renovació dels  càrrecs electes és per un  
període  de  quatre  anys,  amb  un  màxim  de  dos  mandats  consecutius.  Els 



Presidents de Societats i Filials es canvien en funció de les seves pròpies 

renovacions de càrrecs.  

També regulen els Estatuts la Junta Permanent, la Junta Consultiva i 

l’Assemblea com a Òrgan sobirà de l’Acadèmia.  

La Junta Consultiva està constituïda per tots els membres de la Junta de 

Govern, els Presidents i Secretaris de les Associacions o Societats 

especialitzades, de les Societats Adherides, Filials i pels expresidents i 

exsecretaris de Juntes de Govern anteriors. Les funcions de la Junta Consultiva 

són: l’elecció dels càrrecs electes de la Junta de Govern i l’assessorament sobre 

les decisions de la Junta de Govern, en relació al procediment sancionador dels 

socis, o sobre aquells assumptes que la Junta de Govern consideri oportuns. La 

durada dels seus càrrecs està en funció del període d’eleccions de cada ú d’ells. 

La Junta Permanent de l’Acadèmia, està composada pels càrrecs electes de 

l’Acadèmia: President, Vicepresident 1er, 20n, 3er, i Secretari General la seva 

funció és i té les funcions de preparació i execució  dels acords de la Junta de 

Govern, es reuneix cada dos mesos, i alternament la Junta de Govern també 

cada dos mesos, l’Assemblea és anual com a ordinària i extraordinària per tot 

allò que queda regulat per la Llei.   

La Junta Permanent de l’Acadèmia té 6 membres, la Junta de Govern la 

composen 15 membres electes i 110 membres Presidents de Societats i filials. 

Els membres electes de la Junta de Govern són escollits pels membres de la 

Junta Consultiva, regulada igualment pels Estatuts de l’entitat 

Les Filials i Societats científiques que formen part de l‘Entitat, estan regides 

per les seves Juntes Directives, poden tenir entre 6 i 20 membres electes, 

definits en cada ú dels seus Estatuts i les renovacions dels càrrecs electes 

segueixen el procediment establert en l’Acadèmia amb diferents períodes de 

vigència entre 1 i 4 anys, renovables una sola vegada consecutiva. 

Els càrrecs de les Juntes de l’Acadèmia, Filials i Societats Científiques son 

renovats, dins dels terminis establerts en els seus Estatuts. La convocatòria de 

les candidatures es fa d’acord l’estipulat en els Estatuts, de forma pública, i les 



candidatures són presentades, valorades i aprovades per els diferents Òrgans 

de Govern als que pertanyen, tenint en compte especialment els candidats 

potencialment adequats per a les tasques encomanades i els requisits derivats 

del moment en que es troba l’entitat, en funció del seu perfil professional i 

docent, sense que es considerin rellevants  variables com edat, sexe, raça, 

religió....   

Tots els càrrecs són de caràcter voluntari 

Les funcions de l’Acadèmia, Filials i Societats Científiques i dels seus Òrgans de 

Govern són les definides en els seus Estatuts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




