ESTATUTOS DA SOCIEDADE ONCOLÓXICA DE GALICIA (SOG)
CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBXECTO E DOMICILIO SOCIAL.
Artigo 1.
Coa denominación SOCIEDADE ONCOLÓXICA DE GALICIA, en anagrama SOG, créase
unha Asociación de ámbito autonómico para o cumprimento dos fins que máis adiante se especifican,
a cal, unha vez aprobada e inscrita no Rexistro de Asociacións, terá personalidade xurídica e rexerase
polos presentes Estatutos, complementados pola Lei de Asociacións de 24 de decembro de 1964, e
estando suxeita ao disposto nos artigos 61, 62, 63 e 92 do Regulamento das Fundacións Culturais
Privadas e Entidades Análogas de 21/07/1972, e demais disposicións legais ditadas ou que se diten
sobre as mesmas.
Artigo 2.
É obxecto ou finalidade primordial da Asociación estimular o estudo e a investigación da
enfermidade neoplásica e procurar a homologación de criterios clínico-terapéuticos no diagnóstico e
tratamento da mesma, fin para o cal se propón:
a)

Promover o desenvolvemento dos medios diagnósticos e terapéuticos idóneos, coa súa

investigación a todos os niveis: básico, experimental e clínico.
b)

Procurar a coordinación destes medios nun ton armónico e complementario.

c)

Estimular a uniformidade de criterios para o diagnóstico e tratamento do cancro nas súas

diversas localizacións e extensións.
Para o cumprimento destes fins, a Asociación estimulará con especial intención:
1.

A formación, na Comunidade Autónoma de Galicia, de grupos de traballo con programas de

estudo e tratamento das enfermedades neoplásicas. O Regulamento de funcionamento destes grupos
deberá ser aprobado pola Asemblea Xeral.
2.

O estímulo e a organización de reunións científicas, periódicas ou extraordinarias, cursos e

outros medios para establecer e manter contacto entre os membros da Asociación e entre estes e
outros científicos. Estas relacións poderán chegar até a integración en Federacións ou Unións
nacionais e supranacionais, se se consideran convenientes aqueles fins. A posible entrada neste tipo
de Federacións esixirá, no seu caso, a aprobación expresa da Asemblea Xeral Extraordinaria por
maioría dos seus dous terzos. En caso de tratarse da adscrición a organismos supranacionais, sería
ademais necesaria a previa autorización gubernativa fixada pola Lei. A Xunta Directiva nomearía, no
seu caso, os correspondentes Delegados Oficiais. A Xunta Directiva poderá constituír, un Comité de
Intercambio, anexo á mesma.

3.

O establecemento de relacións con Asociacións ou grupos de traballo dedicados a actividades

similares ou a ciencias afíns, en España ou no estranxeiro, en tanto iso poida contribuír eficazmente ao
desenvolvemento dos fins da Asociación e ao labor científico dos seus compoñentes.
4.

O patrocinio de publicacións científicas, para o que a Xunta Directiva poderá constituír un

Comité Editorial, anexo á mesma.

Artigo 3.
A Asociación terá o seu domicilio en Santiago de Compostela, C/ San Pedro de Mezonzo, 41.
No entanto, poderá celebrar reunións científicas e Asembleas Xerais noutras localidades de Galicia. A
Xunta Directiva, sempre que o estime conveniente, poderá propor á Asemblea Xeral o cambio de
domicilio e por acordo da devandita Asemblea Xeral tomado por maioría de dous terzos de Socios con
dereito a voto.

CAPITULO II.- DOS SOCIOS E DOS SEUS DEREITOS E OBRIGAS.
Artigo 4.
A Asociación estará integrada por un número ilimitado de Socios. Estes poderán ser:
Fundadores de Honra, Numerarios, Adheridos Transitorios, Adheridos Permanentes,
Correspondentes e Protectores, de acordo cos apartados seguintes:
a)

Serán Socios Fundadores os que en tal concepto subscribiron a acta fundacional a que se

refire é artigo 3 da Lei de Asociacións. Tamén terán esta condición os asistentes á primeira Asemblea
Xeral que reúnan as condicións de Socios Numerarios.
b)

A proposta da Xunta Directiva, e coa aprobación da maioría da Asemblea Xeral, poderán ser

Socios de Honra personalidades de importancia relevante no campo da Oncoloxía. Terán os dereitos
dos Socios Adheridos e non terán obrigación de pagar cotas.
c)

Os requisitos necesarios para os novos Socios Numerarios son: 1. Estar en posesión do título

de Licenciado en Medicamento e Cirurxía e exercer a súa actividade profesional no campo da
Oncoloxía nesta Comunidade Autónoma; 2. Ser presentado por dous Socios Numerarios que avalen a
súa solicitude mediante carta, con excepción dos comprendidos no apartado d).
As propostas no modelo oficial da Sociedade acompañaranse de Currículo Vitae e serán entregadas ao
Secretario, quen as pasará ao Comité de Admisión e este, co correspondente informe, someterá ao
estudo da Xunta Directiva. As propostas que a Xunta Directiva considere en regra e acepte, serán
comunicadas a todos os Socios con dereito a voto ao convocar a primeira Asemblea Xeral, ordinaria
ou extraordinaria e esta decidirá por maioría.

Os Socios Numerarios terán plenitude de dereitos e obrigas como socios activos da asociación;
terán dereito a recibir as publicacións que edite a Asociación e a asistir a todas as manifestacións
externas da vida desta, como Reunións, Cursos e Congresos. En especial, os Socios Numerarios teñen
dereito a asistir con voz e voto ás Asembleas Xerais, ordinarios ou extraordinarias, rexendo a través
delas a vida da Asociación. Teñen tamén dereito a ser elixidos para calquera cargo da Xunta Directiva
ou da Asociación e teñen obrigación xenérica de contribuír aos fins da Asociación e a específica de
satisfacer a cota anual que sinale a Asemblea Xeral.
d)

Poderán ser Socios Adheridos Transitorios, os médicos en período de formación para a

obtención do título de especialista en Oncoloxía, con voz pero sen voto. O seu paso a Socio Numerario
efectuarase automaticamente á obtención do título de especialista, previa comunicación á Xunta
Directiva e Asemblea Xeral. Pagarán unha cota anual equivalente á metade da que se asigne ao Socio
Numerario.
e)

Poderán ser Socios Adheridos Permanentes, os científicos con traballos ou interese

profesional relacionados co desenvolvemento dos fins da Asociación, aínda que non dediquen a súa
actividade primordial aos mesmos. O sistema de admisión dos Socios Adheridos, será o mesmo que o
dos Socios Numerarios, excepto a súa participación nas Asembleas Xerais, que será con voz pero sen
voto, e non poderán ser elixidos para Xunta Directiva. Satisfarán unha cota anual igual á que se asigne
ao Socio Numerario.
f)

Poderán ser Socios Correspondentes os que reunindo as condicións de Socios Numerarios ou

Adheridos, residan habitualmente fóra desta Comunidade. Conservarán os dereitos da clase de Socio
(Numerario ou Adherido) que lle corresponda, agás que non poderán ser elixidos para cargos da
Xunta Directiva, nin para ningún outro da asociación que implique deberes incompatibles coa súa
residencia. Continuarán obrigados a pagar a cota que pola súa clase (Numerario ou Adherido) lle
corresponda.
g)

Poderán ser Socios Protectores aquelas persoas ou Entidades que desexando contribuír ao

sostemento e desenvolvemento e a Asociación non poidan ser Socios Numerarios ou Adheridos,
contribúan substancialmente ao sostemento económico da mesma e sexan aceptados como Socios
Protectores pola Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva.
Artigo 5.
A condición de Socio é intransmisible e perderase por algunha das seguintes causas:
a)

Por renuncia, mediante escrito dirixido ao Presidente da Xunta Directiva.

b)

Por falecemento ou por interdición civil.

c)

Por falta de pago da cota correspondente a dous anos consecutivos, respecto dos Socios que

teñen obrigación de pagala.

d)

Por acordo da Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva, cando a conduta profesional do

Socio prexudicase ao prestixio da Asociación ou o cumprimento dos fins desta.
A perda da condición de Socio non dará dereito a reclamación algunha polas cotas, cantidades ou
traballos achegados á Asociación, todo o cal quedará a beneficio desta.

CAPITULO III.- DO RÉXIME DA ASOCIACIÓN.
Artigo 6.
Son órgaos que rexerán a vida da Asociación:
a)

A Xunta Directiva.

b)

A Asemblea Xeral de Socios.

SECCIÓN 1ª .- DA XUNTA DIRECTIVA
Artigo 7.
A Asociación estará gobernada e administrada por unha Xunta Directiva, composta de:
1

Un Presidente.

2

Un Vicepresidente.

3

Un Secretario.

4

Un Tesoureiro.

5

Oito vocais, como máximo, podendo reducirse o seu número a catro e debendo estar

representadas cada unha das catro provincias cun vogal como mínimo.
Artigo 8.
Os cargos da Xunta Directiva serán gratuítos e elixidas pola Asemblea Xeral. A súa duración
será de catro anos. O Secretario e o Tesoureiro poderán ser reelixidos cantas veces a Asemblea estime
conveniente, e en caso de ser substituídos por vogais en exercicio, tamén sairán as súas vogalías a
reelección na devandita Asemblea. Cada dous anos renovarase parcialmente a Xunta Directiva.
Artigo 9.
Todos os cargos da Xunta Directiva serán directamente provistos por elección de Asemblea
Xeral, decidindo a maioría de votos cando o número de asistentes sexa maior ao 50% dos Socios con

dereito a voto. En caso de empate decidirá o voto do Presidente da Xunta Directiva. Só serán elexibles
e electores os Socios Numerarios e os Socios Fundadores.
Artigo 10.
A Xunta Directiva ou un mínimo dun 25% de Socios Numerarios, poderán presentar listas
completas de candidatos aos cargos elexibles, en forma de bloque completo, sempre que conten coa
aprobación expresa de todos e cada un dos propostos. A presentación das listas de candidatos deberá
facerse dous meses antes da data sinalada para a celebración da Asemblea Xeral.
Para a renovación da Xunta Directiva convocarase unha Asemblea Xeral Extraordinaria. Esta
Asemblea decidirá por maioría simple a candidatura elixida. Poderá efectuarse a votación
directamente ou por correo pero non por delegación de voto.
Artigo 11.
A Xunta Directiva reunirase polo menos dúas veces ao ano, convocada polo Presidente.
Para tomar acordos deberán estar presentes polo menos a metade dos seus compoñentes. Os
acordos tomaranse por votación, decidindo en caso de empate o voto do Presidente.
A inasistencia a dúas reunións consecutivas da Xunta Directiva, sen xustificación, poderá ser
motivo de cesamento como membro da Xunta, se así o deciden por maioría o resto dos compoñentes
desta. O cargo vacante será asumido polo resto da Xunta e renovarase nas seguintes eleccións.
Artigo 12.
A Xunta Directiva gobernará a Asociación, conforme a estes Estatutos e a Lei ou outros
acordos da Asemblea Xeral. A Xunta Directiva terá a máis ampla iniciativa para organizar os traballos,
reunións, relacións, e demais actividades a que se refire o artigo 2 destes Estatutos e para crear os
Grupos, Comisións e Comités a que devandito artigo se refire, así como a outras que, ao seu xuízo,
faciliten o cumprimento dos fins da Asociación. E pode, por tanto, contraer as obrigacións que estime
necesarias e convenientes para a consecución dos devanditos fins concretos, sen outros límites que os
que resulten dos orzamentos da Asociación ou dos medios que esta dispoña e que non afecten o
dominio de mobles inmobles da mesma.
Artigo 13.
Son funcións do Presidente:
a)

Representar á Asociación en toda clase de actos e contratos, xudiciais e extraxudiciais, e ante

todos os Organismos Públicos e Privados e persoas físicas.
b)

Convocar e presidir a Xunta Directiva e as Asembleas Xerais.

c)

Nomear os membros dos Comités técnicos a proposta da Xunta Directiva.

d)

Executar os acordos da Xunta Directiva e das Asembleas Xerais.

e)

Acordar o conveniente en asuntos de recoñecidas urxencia de forma provisional até a

aprobación pola Xunta Directiva, o cal deberá figurar na orde do día da próxima reunión da Xunta.
f)

Autorizar coa súa firma as certificacións de actas e demais documentos da asociación que

expida o Secretario.
g)

Ordear pagos e asinar libramentos.

Artigo 14.
Son funcións do Vicepresidente:
a)

Asumir as funcións de Presidente en caso de ausencia, enfermidade ou renuncia do Presidente

e, en xeral, en todo caso de vacante da Presidencia.
b)

As que o presidente lle delegue, das comprendidas nos apartados a, c, d, f e g do artigo

anterior.
Artigo 15.
Son funcións de Secretario:
a)

Levar os libros de Contabilidade e os de tipo administrativo da Asociación, en especial o libro

e ficheiro de Socios.
b)

Cursar aos Socios as comunicacións necesarias para ter a estes ao corrente dos acordos da

Xunta Directiva e da Asemblea Xeral.
c)

Redactar e comunicar os anuncios ou convocatorias das Reunións e Asembleas, seguindo as

instrucións do Presidente.
d)

Redactar e asinar, co visto e prace do Presidente, ou na súa ausencia, do Vicepresidente, as

actas da Xunta Directiva e das Asembleas Xerais e expedir, co mesmo requisito, certificacións das
mesmas.
e)

Redactar unha Memoria anual sobre as actividades da Sociedade, da que se dará conta á

Asemblea Xeral Ordinaria, previo envío dunha copia a todos e cada un dos membros da Asociación.
Artigo 16.
Son funcións do Tesoureiro:
a)

Efectuar pagos e cobrar cantidades por conta da Sociedade e conservar os fondos da mesma,

atendendo en todo iso as decisións da Xunta Directiva.
b)

Redactar o orzamento de ingresos e gastos.

c)

Presentar unha Memoria Anual Económica ante a Asemblea Xeral, na que se recolla, a

grandes liñas, as realizacións da Asociación e dos recursos con que pode contar para os seus proxectos.
SECCIÓN 2ª .- DA ASEMBLEA XERAL.
Artigo 17.
A Asemblea Xeral é o órgao supremo da Asociación e a súa competencia alcanza a canto non
se atribúe á Xunta Directiva. Está integrada por todos os Socios, aínda que só os Numerarios teñen
poder decisivo mediante o seu voto, un por cada socio.
Artigo 18.

A Asemblea Xeral reunirase con carácter de ordinaria e regulamentaria unha vez ao ano
durante o primeiro semestre anual, para aprobar, se procede, as contas de administración do ano
anterior e o orzamento do corrente. Procurarase que a súa celebración coincida cunha Reunión
Científica, para lograr así a asistencia do maior número de Socios. Nela poderán tomarse outros
acordos, á parte dos anteriores ditos sobre contas e orzamentos, que deberán anunciarse na
convocatoria.
Artigo 19.
A Asemblea Xeral reunirase con carácter extraordinario cando o Presidente da Xunta
Directiva a convoque para os asuntos que estime conveniente e, en especial, para a renovación de
cargos da Xunta. O Presidente convocará necesariamente a Asemblea Xeral Extraordinaria cando así o
acorde a Xunta Directiva ou cando o pida por escrito un número de Socios non inferior ao 25%,
precisando os puntos concretos sobre os que debe decidir a mesma.
Artigo 20.
Nas Asembleas Xerais poderase votar directamente ou por correo, pero non por delegación
concedida a outro Socio. No caso de votación por correo, esta deberá obrar en poder da Secretaría
antes da celebración da Asemblea.
SECCIÓN 3ª.- DAS REUNIÓNS CIENTÍFICAS.
Artigo 21.
Dado que constitúe unha parte primordial nos obxectivos da Asociación, esta tentará
organizar Congresos, Reunións, Simposios Cursos, etc., cunha frecuencia adecuada aos fins explícitos
da Asociación.
Artigo 22.

Todos os tipos de reunións e actividades similares levarán a cabo de acordo cunhas normas
xerais específicas ou regulamento de funcionamento tipificado para cada tipo daquelas, que se
elaborarán coa anticipación suficiente pola Xunta Directiva ou as comisións adxuntas que esta poida
designar.

SECCIÓN 4ª.- DOS GRUPOS DE TRABALLO
Artigo 23.
Dado que un dos fins da Sociedade é estimular a formación de Grupos de Traballo ou Grupos
Cooperativos, este considérase o obxectivo fundamental das Reunións de Traballo que se celebre, xa
que as conclusións finais das mesmas é pretender actualizar e homoxenizar criterios.
CAPÍTULO IV.- DOS RECURSOS ECONÓMICOS.
Artigo 24.
A Asociación contará para os seus recursos económicos e funcións con:
a)

As cotas dos Socios.

b)

As achegas, doazóns, legados, herdanzas e subvencións de toda índole que ao seu favor poidan

establecer toda clase de Centros Oficiais, Entidades e Particulares.
Artigo 25.
O orzamento anual inicial non excederá de 1.000.000 de pesetas. Carece de Patrimonio
Fundacional.

CAPITULO V.- DAS EMENDAS DOS ESTATUTOS.
Artigo 26.
Para introducir algunha modificación a estes Estatutos deberá ser proposta pola Xunta
Directiva ou coa sinatura de polo menos o 25% dos Socios con dereito a voto e enviarse ao Presidente
da Sociedade, quen convocará unha Asemblea Xeral Extraordinaria. Para a aprobación de emendas é
necesario que exista quórum, correspondente á metade máis un dos Socios con dereito a voto, sendo
válido o voto emitido por correo. Será suficiente para a aprobación a maioría simple.

CAPITULO VI.- DA DISOLUCIÓN DA SOCIEDADE.
Artigo 27.

A disolución da Sociedade só poderá adoptarse na Asemblea Xeral Extraordinaria convocada
polo Presidente a proposta de polo menos e 50% dos Socios e requiríndose o voto favorable do tres
cuartas partes do total de membros da Sociedade con dereito a voto. En caso de disolución da
Sociedade os fondos patrimoniais pasarían a disposición de Entidades que se dediquen a actividades
sen fins lucrativos, segundo acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria.

