SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA
ESTATUTS
Registre d’Associacions de Barcelona. Secció 1ª número 11561 a 26 de març de 1990

Denominació, objectius i domicili
Art. 1er. Amb el nom de Societat Catalana de Neurologia es crea a la ciutat de
Barcelona una associació de caràcter científic en el sí de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears, que té personalitat jurídica i plena capacitat
d’actuació en l’àmbit territorial de Catalunya.
Art. 2on. La Societat Catalana de Neurologia té els següents objectius:
1. Agrupar tots els especialistes en Neurologia, els llicenciats en Medicina i Cirurgia
que tinguin interès o vinculació amb la Neurologia, i els llicenciats en altres àrees
de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
2. Contribuir al millora dels seus afiliats.
3. Promoure el desenvolupament de la Neurologia.
4. Assessorar els organismes privades en matèria de Neurologia.
5. Fomentar la creació de beques per l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
6. Col·laborar amb les Universitat en un desenvolupament científic i tècnic.
7. Fomentar la col·laboració amb altres societats estatals i internacionals a fi
d’establir programes científics comuns.
Per portar a terme aquests objectius la Societat Catalana de Neurologia assumirà la
representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres de les societats germanes d’àmbit
estatal i internacional.
Art. 3er. La durada de l’associació serà indefinida i tindrà com a domicili la seu de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, Major de Can Caralleu 1 –
08017 Barcelona.
Art. 4art. El nombre total de membres és il·limitat.
Art. 5è. Podran ingressar com a membres, els socis numeraris de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques que ho sol·licitin i siguin acceptats per la Junta Directiva de la Societat.
Art. 6è. L’admissió de membre numerari és farà en reunió de la Junta Directiva de la
Societat.
Art. 7è. Tots els membres tindran veu i vot a les Assemblees, podran elegir i ser elegits
membres de la Junta Directiva, tindran dret a gaudir dels serveis de la Societat, a assistir a
tots els actes que se celebrin i exercitar els drets que es concedeixin en aquest Estatuts i
que la Llei els atorga.
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Art. 8è. Serà obligació de tots els membres observar els Estatuts i reglaments de règim
interior, acords i normes de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, col·laborar en les
sessions científiques, i en general a totes les activitats desenvolupades per la Societat.
També hauran d’abonar les quotes anuals que s’aprovin en Assemblea General.
Art. 9è. Es causarà baixa de la Societat:
1. Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la
Junta Directiva i amb coneixement de la Junta.
2. es deixi d’abonar les quotes corresponents.
3. Per acord de la Junta Directiva quan el membre hagi comès una falta greu.
Prèviament es convocarà l’interessat presenti les al·legacions que estimi
convenients en el seu descàrrec. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per
a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum de majoria de dos terços dels seus
membres. Contra aquest acord es podrà recórrer mitjançat escrit a l’Assemblea
General.

Administració i govern de la Societat
Art. 10è. La Societat Catalana de Neurologia es regirà pels presents Estatuts, per
l’Assemblea General de membres i per la Junta Directiva.
Art. 11è.
1. La Junta Directiva estarà formada per: 1 President, 1 Vicepresident, 1 Secretari, 1
Tresorer i 2 Vocals i serà nomenada per l’Assemblea General Ordinària en votació
secreta. Els càrrecs tindran una durada de dos anys. Els membres podran proposar
les candidatures que creguin convenients a la Junta Directiva abans de celebrar
l’Assemblea General. En el cas que no es rebi cap proposta, la Junta haurà de
presentar obligatòriament una candidatura completa que serà elegida per majoria
simple.
2. Si es presenten dues o més candidatures, l’elecció de cada càrrec es farà per
majoria simple.
3. Solament podran ésser votats els membres amb un any d’antiguitat presentats a
l’elecció i per càrrec proposat.
4. La renovació es farà per meitat cada any. El primer any es renovarà el
Vicepresident, el Secretari i el Vocal 2on. El segon any es renovarà el President, el
Tresorer i el Vocal 1er. El càrrec de Vicepresident passarà directament a ser
President al cap de dos anys.
5. Les votacions podran ser presencials o telemàtiques i sempre de manera anònima.
També es podran fer consultes als socis de manera telemàtica.
Art. 12è. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament pels seus acords quan hi
assisteixin al menys quatre dels seus membres. Les decisions es prendran per majoria
simple dels vots dels presents. El vot del President, en cas d’empat, serà de qualitat per
desempatar.
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Art. 13è. La Junta Directiva es reunirà periòdicament per indicació del President i
convocada pel Secretari. Es podrà reunir també de manera telemàtica.
Art. 14è. La Junta directiva assumeix totes les funcions de representació de la Societat,
tenint totes les atribucions que li concedeixen els presents Estatuts i per Llei.
Art. 15è. Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics, gratuïts i podran presentarse a la reelecció una sola vegada consecutiva.
Art. 16è. Correspon al President ordenar la convocatòria de la Junta Directiva i de
l’Assemblea General de la Societat, presidir les seves reunions i ostentar la representació
de la Societat davant les Autoritats, Tribunals, Federacions, Organismes etc., amb àmplies
facultats, inclosa la de nomenar apoderats. Igualment podrà adoptar mesures urgents per
als millors govern, règim i administració de la Societat, donant-ne compte a la Junta
Directiva en la primera sessió que se celebri.
Art. 17è. Correspon al Vicepresident substituir el President en totes les funcions que a
aquest li encomana l’article anterior en cas d’absència, malaltia o dimissió.
Art. 18è. Correspon al Secretari convocar la Junta Directiva i l’Assemblea General de la
Societat, segons ordre del President, custodiar els llibres i documents de la Societat. Ha de
portar al dia el registre de socis, anotant-hi les altes i les baixes que es produeixin,
redactar les actes de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva que firmarà amb el
President. Lliurar les certificacions que siguin adients amb el vist i plau del President i
portar la correspondència de la Societat.
Art. 19è. Correspon al Tresorer la custòdia de l’administració dels fons de la Societat,
efectuar els pagaments i cobraments que el President ordeni i anotar-los en el
corresponent llibre de caixa, formalitzant el balanç i l’inventari de cada exercici.
Art. 20è. Correspon als Vocals col·laborar en totes les tasques de la Junta Directiva,
especialment les que se’ls encarregui per a un millor funcionament de la Societat.
Art. 21è. Les Assemblees Generals seran Ordinàries i Extraordinàries.
Art. 22è. L’assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any amb l’objecte de
rebre els comptes i documents de l’exercici anterior, la memòria de les activitats
desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentària de la Junta
Directiva, les propostes dels membres de l’Assemblea i els precs i preguntes dels associats
que hi assisteixin.
Art. 23è. L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels membres, serà
convocada necessàriament per la Junta Directiva amb 15 dies d’anticipació, mitjançant
avís particular a cada un dels seus membres, i es farà constar l’ordre del dia amb els
assumptes que s’han de sotmetre a les seves consideració i decisió. En cap cas no es
podran tractar assumptes que no figurin prèviament a l’esmentada ordre del dia. En
primer lloc en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de
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l’última Assemblea. Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi
assisteixin.
Art. 24è. Les actes de les sessions de l’Assemblea General, a més de les decisions que es
prenguin, reflectiran fidelment les diverses opinions exposades pels membres i, a petició
d’alguns d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació.
Art. 25è. L’Assemblea General Extraordinària es farà quan ho jutgi oportú el President, o
ho sol·liciti almenys un 10% dels associats. En tot cas serà necessari convocar Assemblea
General Extraordinària per modificar els Estatuts, pel canvi de nom i dissolució de la
Societat.
Art. 26è. La Societat podrà tenir les Seccions especialitzades que cregui oportú i que la
Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears autoritzi.

Règim financer
Art. 27è. La Societat no disposa de cap patrimoni. Els recursos de la Societat per al
compliment dels seus objectius i el desenvolupament dels seus fins, consistiran en les
quotes ordinàries dels membres. Les quotes representaran la part proporcional de les
despeses produïdes. A l’Assemblea General Ordinària de cada any, el Tresorer presentarà
un pressupost d’ingressos i despeses d’acord amb les possibilitats econòmiques de la
Societat.

Activitats científiques
Art. 28è. Les matèries a tractar en les sessions científiques, forma de discussió, seran
determinades per la Junta Directiva, que tindrà la facultat d’invitar a aquelles persones no
pertanyents a la Societat que puguin exposar temes d’interès per als associats.
Art. 29è. La convocatòria de les sessions científiques, amb l’anunciat dels temes a tractar,
es comunicarà per escrits a tots els socis i es farà públic amb la suficient antelació.
Art. 30è. La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries en
les ocasions i amb els motius que tingui per convenient, quedant a la seva cura totes les
responsabilitats per al millor èxit d’aquesta. També es podran fer reunions i consultes als
socis de manera telemàtica.

Relacions amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Art. 31è. La Societat estarà relacionada en el marc de l’ACMCB en les persones del
President i del Secretari de la seva Junta Directiva, que formen part de la Junta Consultiva,
la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels Estatuts de l’ACMCB.
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Art. 32è. La Secretaria General de l’ACMCB donarà suport a les tasques administratives de
la Societat.
Art. 33è. Les activitats científiques de la Societat, seran comunicades a la Junta de Govern
de l’ACMCB, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.
Art. 34è. Qualsevol proposta de modificació d’Estatuts, i la formació de seccions, han
d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’ACMCB.

Relacions extraacadèmiques
Art. 35è. Les relacions que estableixi la Societat amb altres entitats extraacadèmiques es
comunicaran a la Junta de Govern de l’ACMCB i no podran estar en contradicció amb els
Estatuts de l’ACMCB.

Dissolució
Art. 36è. La Societat solament es podrà dissoldre per acord de l’Assemblea General
Extraordinària de membres, expressament convocada per a aquest fi. Per tenir validesa ha
de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea
General de la Societat no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part
dels membres numeraris s´hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es
comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
Art. 37è. En cas de dissolució de la Societat actuarà de comissió liquidadora l’última Junta
Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els dret i les obligacions pendents,
posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’ACMCB.
Diligència per fer constar que el redactat dels estatuts que es presenten són els aprovats
pels acords de l'Assemblea General de data 2 d’octubre de 2020 i de 4 de desembre de
2020, i perquè així consti ho signen el Secretari amb el Vist-i-plau del president.

Barcelona, 4 de desembre de 2020

Yaroslau Compta
President

Alícia Garrido Pla
Secretària
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Document X1142A17253T094 signat
electrònicament i validat per CATCert

Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat,
les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d’inscripció 11561
Data Resolució 19/01/2021
Secció 1a del Registre d’Associacions
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 26 de gener de 2021
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