
 
 
 
 
SOCIS COMPROMISSARIS DE LA CAMFIC A LES ELECCIONS A MEMBRES 
ELECTES DE LA JUNTA PERMANENT DE LA semFYC DEL DIA 26 DE 
NOVEMBRE DE 2009 
 
 
Introducció 
 
Les eleccions dels membres de la Junta Permanent de la semFYC es celebraran dins 
el marc de l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc a Barcelona, en la 
sala Llimona de l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza (Plaça d’Espanya, 6-8), el dia 26 
de novembre de 2009 a les 19:30 hores en primera convocatòria o a les 20:00 
hores en segona convocatòria. 
 
A l’Assemblea General Extraordinària convocada tindràn dret a vot els membres 
actuals de la Junta Directiva de la semFYC i els compromissaris designats per les 
Societats Federades. No s’admetrà la delegació del vot. 
 
Per nombre de socis, a la CAMFiC li corresponen els següents compromissaris: 
 

• 1 compromissari d’enllaç, membre de la Junta Directiva de la semFYC. 
• 34 compromissaris titulars. 
• 17 compromissaris suplents/reserves. 

 
El llistat de compromissaris s’havia de facilitar abans del dia 6 de novembre de 
2009, però la mesa electoral de la semFYC allarga el període de presentació de 
llistats de compromissaris fins al divendres dia 13 de novembre de 2009 a les 24 
hores. 
 
Nomenament de compromissaris de la CAMFiC 
 
A la reunió de la Junta Permanent de la CAMFiC, celebrada a la seu de la CAMFiC, el 
dia 5 de novembre de 2009 es van aprovar per unanimitat les següents 
consideracions: 
 

• Seran nomenats els compromissaris segons el següent ordre fins arribar al 
total de 52 membres (comptant el compromissari d’enllaç, els 34 titulars i 
els 17 suplents/reserva): 

 
1. Junta Directiva de la CAMFiC. 
2. Consell de la Fundació d’Atenció Primària. 
3. L’Ateneu (constituït per els expresidents i socis d’honor de la 

CAMFiC). 
4. Socis de la CAMFiC que ho sol·licitin per escrit (s’accepta el correu 

electrònic). 
 

• En el cas que el nombre de socis sol·licitants de la CAMFiC fes que es 
superés el total de 52 compromissaris, es procedirà a realitzar un sorteig 
entre els socis que ho han sol·licitat. 

 



• En cas que el número de socis sol·licitants de la CAMFiC fes que no s’arribés 
al total de 52 compromissaris, se’ls hi proposarà aquesta funció als 
coordinadors dels Grups de Treball de la CAMFiC (seguint el ordre alfabètic 
del nom del Grup de Treball). 

 
• L’acceptació com a compromissari titular i suplent es comunicarà 

oportunament al soci nomenat per a aquesta funció. 
 

• Aquestes consideracions van ser comunicades, en el mateix dia de la reunió 
de la Junta Permanent de la CAMFiC, a ambdues candidatures, les quals les 
van considerar oportunes. 

 
 

 
 
Junta Permanent de la CAMFiC 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2009 
 


