REGLAMENT REUNIONS I VOTACIONS TELEMÀTIQUES DE LA SOCIETAT CATALANA
D’OFTALMOLOGIA.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.
1.1. L'objecte del present Reglament és el desenvolupament dels articles 8,13 i 15 dels Estatuts
de la Societat Catalana d’Oftalmologia quant a la utilització i aplicació de reunions telemàtiques,
que permeti als socis d'aquesta poder assistir i votar de manera on-line sense necessitat de cap
desplaçament.
1.2. Es preveu la possibilitat d'utilitzar el sistema de reunions telemàtiques en les Assemblees
Ordinàries i Extraordinàries de la Societat Catalana d’Oftalmologia, així com en els processos
electorals, reunions de Junta Directiva, Comitè Executiu i Juntes Rectores de les Seccions.

Article 2. Convocatòria.
Per a la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària serà aplicable el que
s'estableix en l'article 8 dels estatuts de la Societat Catalana d’Oftalmologia. En el supòsit
d'Assemblees telemàtiques s'hauran d'especificar el següent:
a) El mitjà electrònic pel qual se celebrarà la reunió.
b) El mitjà electrònic pel qual es remetrà la convocatòria.
c) El mitjà electrònic pel qual es podrà consultar la documentació relativa als punts de l'ordre del
dia.
d) La manera de participar en els debats i deliberacions i el període de temps durant el qual
tindran lloc.
e) El mitjà d'emissió del vot i el període de temps durant el qual es podrà votar, havent de garantirse la identitat de l'emissor.
f) Les actes es posaran a la disposició dels socis en l'àrea privada de la pàgina web de la Societat,
a la qual únicament poden accedir aquests mitjançant utilització de la seva contrasenya

Article 3. Suport tècnic.
3.1. La Junta Directiva triarà, seguint les normes habituals per a la contractació de proveïdors de
la Societat Catalana d’Oftalmologia, l'entitat que proporcionarà el suport tècnic per a la realització
de les reunions telemàtiques.
3.2. Si les reunions se celebren per videoconferència i la resta dels tràmits per altres mitjans
electrònics, han de tenir-se en compte les següents consideracions:

a) La convocatòria de la reunió i el subministrament de la documentació tindran lloc conforme al
que es disposa en l'article 2 anterior.
b) La sessió se celebrarà mitjançant videoconferència, o a través de qualsevol sistema electrònic
que ho permeti.
c) El sistema permetrà garantir la identitat de l'emissor.

Article 4. Característiques del suport i l'aplicació informàtica.
4.1. El sistema que permeti les reunions per mitjans electrònics haurà de reunir les següents
característiques:
a) Garantir la seguretat, integritat, confidencialitat i autenticitat de la informació, a la fi de la qual
es facilitarà als socis de la Societat Catalana d’Oftalmologia l'accés al sistema informàtic restringit
perquè accedeixi a la reunió i pugui realitzar els tràmits necessaris a través de mitjans electrònics.
b) Utilitzar, per als accessos a la seu electrònica on tingui lloc la reunió, un dels sistemes
d'identificació electrònica comunament acceptats
c) Organitzar la informació en nivells d'accés quan això calgui.
d) Articular un mitjà per a incorporar a les actes de les sessions la constància de les
comunicacions produïdes.
4.2. En el supòsit de xarxes de comunicació, s'establiran les mesures adequades que garanteixin
la identitat de les persones comunicants i l'autenticitat de la informació entre elles transmesa.
4.3. Es garantirà el manteniment i actualització dels censos d'accés als diversos sistemes
electrònics de celebració de la reunió. La gestió administrativa derivada del seu ús correspondrà
a la secretaria de la Societat Catalana d’Oftalmologia.

Article 5. Exempció de responsabilitat
5.1. La Societat Catalana d’Oftalmologia disposarà les plataformes, els mitjans i els mecanismes
tecnològics i logístics implicats en les reunions telemàtiques, emprant per a això els mitjans al seu
abast perquè les plataformes tecnològiques de participació telemàtica funcionin de manera
satisfactòria. D'aquesta manera, la Societat Catalana d’Oftalmologia durà a terme totes les
actuacions al seu abast amb la finalitat de restablir els serveis en cas de fallada tècnica, però no
serà responsable en cas que finalment es produeixin errors en el funcionament de les
plataformes, mecanisme o mitjans tecnològics emprats que impedeixin l'exercici de l'assistència
a les reunions o al vot telemàtic en els procediments electorals i de presa de decisions socials en
els quals s'hagués previst, sense perjudici de les mesures que hagin d'adoptar-se.
5.2. A causa de l'especial configuració d'Internet, la Societat Catalana d’Oftalmologia no garanteix
la disponibilitat i continuïtat de l'accés a la plataforma tecnològica de participació telemàtica que
pot quedar inoperativa o inaccessible per qualsevol motiu i de manera enunciativa però no
limitativa per causa de: (i) mal funcionament del programa de computadora o de les aplicacions
informàtiques o dels equips, (ii) procediments de manteniment o reparació periòdics o
extraordinaris o (iii) altres motius que s'escapin al control de la Societat Catalana d’Oftalmologia

o que no siguin raonablement predictibles. Quan sigui raonablement possible, la Societat
Catalana d’Oftalmologia advertirà prèviament de les possibles interrupcions de servei.

Article 6. Procediment
6.1. La documentació que hagi de ser sotmesa a votació per part dels socis es posarà a la
disposició dels mateixos per a la seva revisió 15 dies naturals abans de la data de la celebració
de l'Assemblea, en l'àrea privada de la pàgina web de la Societat, l'accés de la qual es troba
restringit únicament als socis i a la qual es podrà accedir exclusivament mitjançant la utilització
de la contrasenya de l'usuari.
6.2. Tant la convocatòria oficial com els punts de l'Ordre del dia, que figuraran en aquesta, seran
difosos mitjançant un missatge enviat a la llista de distribució dels socis que figuren en la Base de
dades de la Societat, 15 dies naturals abans de la data de la celebració de l'Assemblea.
6.3) Procediment: La Societat Catalana d’Oftalmologia habilitarà en la seva pàgina web l'accés a
l'aplicació des d'on es desenvoluparà l'assemblea virtual. Aquesta aplicació permetrà realitzar les
accions pròpies d'una assemblea presencial, concretament: accés, exposició per part dels
membres de la Junta Directiva i seguiment per part dels socis dels punts a tractar en l'ordre del
dia, emissió de vot i recompte de resultats.
6.3.1. ACCÉS
S'habilitarà un accés a l'aplicació des de la pàgina web de la societat www.socft.cat, el soci haurà
d'autenticar-se amb les seves claus. En el cas de no recordar les seves dades d'identificació, el
sistema disposarà d'una opció per a recordar els mateixos.
6.3.2. SEGUIMENT DELS PUNTS TRACTATS EN L'ORDRE DEL DIA
Una vegada autenticat, el soci disposarà en la pantalla del seu dispositiu de l'espai des d'on podrà
seguir el directe de l'assemblea en format vídeo, l'opció per a fer preguntes sobre els dubtes que
pugui tenir i la funcionalitat per a l'emissió del seu vot, tot això integrat en l'aplicació.
6.3.3. EMISSIÓ DEL VOT
Els socis que hagin delegat el seu vot podran seguir l'assemblea, però no podran participar en la
votació dels punts tractats durant aquesta.
En finalitzar l'exposició de cada punt a tractar, s'obrirà un temps de 5 minuts per a poder votar, el
soci seleccionarà l'opció elegida i emetrà el seu vot a través de l'aplicació. Una vegada passat
aquest temps no serà possible emetre el vot.
6.3.4. RECOMPTE DE VOTS
L'aplicació permetrà el recompte automàtic del resultat de la votació realitzada als diferents punts
tractats en l'ordre del dia sobre la base del següent procediment:
Cada soci té un pes de vot el valor del qual és 1.

En el cas de les delegacions, se sumarà 1 al pes del vot del soci sobre el qual s'ha delegat,
incrementant-se per cada delegació obtinguda, de la mateixa manera, es restarà 1 al pes del vot
del soci que delega.
6.3.5.DELEGACIÓ DE VOT
Qualsevol soci pot delegar el seu vot en un altre company seguint aquests passos:
6.3.5.1- El soci que desitja delegar el seu vot en un altre company ha d'escriure un email a la
Secretaria de la societat secretaria@scoft.cat indicant el seu nom, cognoms i DNI i el de la
persona sobre la qual desitja delegar el seu vot.
6.3.5.2- La Secretaria registrarà en l'aplicació la delegació realitzada.
La possibilitat de delegar el vot quedarà disponible fins a 5 dies abans de la celebració de
l'Assemblea. La delegació no serà possible una vegada finalitzat el termini.

Article 7. Publicitat, aplicació, interpretació i desenvolupament del present Reglament.
7.1. El present Reglament es publicarà en la pàgina web de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
7.2. Les qüestions que es plantegin respecte a l'aplicació, interpretació i abast del present
Reglament, seran resoltes per la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Oftalmologia i es
posaran a la disposició dels socis en el portal web de la Societat

Article 8. Modificacions del Reglament.
La Junta Directiva procedirà a modificar aquest reglament quan consideri oportú o necessari
sempre que les especificacions d'aquest hagin de ser actualitzades

