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Reglament per l’elecció de renovació parcial de la Junta
Directiva de la Societat Catalana de Cardiologia
Aprovat per unanimitat per la Junta Directiva de la SCC (3 de març 2014)
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El present Reglament (“Reglament”) complementa alguns preceptes dels Estatuts
relatius al procés per la renovació parcial de la Junta Directiva de la SCC i habilita
normativa per facilitar el procés electoral.
El Reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva de la SCC.
El Reglament es posarà a disposició de tots els socis a la pàgina web de la SCC.
Els terminis establerts en dies en aquest Reglament es calcularan en dies naturals.
El present Reglament s’ha d’interpretar juntament amb els Estatuts de la SCC.
1- Nomenament dels Responsables de les eleccions.
A la Junta del mes de Març de l’any electoral es nomenaran els responsables de les
eleccions. N’hi haurà 2 i seran, el Secretari com a titular, i el President o la persona que
el designi, com a suplent. Ambdós hauran d’acceptar el càrrec.
Els responsables de les eleccions seran persones totalment neutres a les candidatures
presentades. Si algun d’ells tingués una implicació ètica la Junta Directiva buscaria un
substitut.
Les funcions dels responsables de les eleccions seran:
- Resoldre les consultes que sorgeixin durant el procés electoral assistint als
socis i candidats.
- Estar presents a la Mesa Electoral
- Supervisar el desenvolupament de les eleccions
- Col·laborar en els qüestions relacionades amb el procés electoral.
2-Mesa Electoral
La Mesa Electoral s’encarregarà de la votació i escrutini.
La Mesa Electoral estarà formada per un dels Responsables de les Eleccions i personal
administratiu de la SCC. Estarà presidida pel President de la SCC.
El President de la Mesa Electoral s’encarregarà de:
- Obrir la Mesa Electoral
- Estendre acta de constitució de Mesa Electoral. L’acta l’hauran de signar el
President i la resta de membres de la Mesa.
El President pot delegar la seva presència en un altre membre de la Junta.
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3-Normativa aplicable a l’elecció de candidats
La obertura del període de candidatures es realitzarà 45 dies abans de l’Assemblea
General i el tancament de la proposta de candidats 15 dies abans de l’Assemblea
General.
El Responsable de les Eleccions només aprovarà aquelles candidatures que s’hagin
rebut a terme i s’ajustin al procediment establert en el present Reglament.
El responsable de les Eleccions comunicarà les propostes acceptades, i també les
rebutjades, a la Junta directiva de la SCC.
Per complir amb la Llei de Protecció de Dades, la SCC no proporcionarà el cens dels
membres numeraris. A petició dels candidats, la SCC es compromet a fer difusió de la
informació de la candidatura. Prèviament, la Junta directiva ha de donar el vist-i-plau
per unanimitat. Es farà una difusió única i conjunta (de tantes candidatures com es
presentin) 10 dies abans de l’Assemblea General a través del correu corporatiu de la
SCC.
4-Forma d’elecció
El vot serà lliure i secret i serà exercit pels Membres Numeraris amb almenys 12 mesos
d’antiguitat a la Societat.
Només s’admetrà el vot presencial.
No s’admet el vot per correu.
No s’admet la delegació de vot.
5- Votació
Els electors s’identificaran mitjançant un document que acrediti la seva persona.
Posteriorment els membres de la Mesa Electoral comprovaran a les llistes del cens que
figura com a Membre Numerari.
Constituïda la Mesa Electoral s’obrirà la votació el dia anterior a la celebració de
l’Assemblea General. L’horari de votacions es farà públic en la convocatòria de
l’Assemblea General.
El resultat de la votació es farà públic a l’Assemblea General.

