
 
ACTA REUNIÓ COMITÉ DE DIRECCIÓ 15 DE FEBRER DE 2022 
Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, Abel Martínez, J.M. Giraldo i Josefina Galán; i 
Telemàticament el Dr. Xavier Escalada  
Excusen la seva presencia els Drs. Francesc Carmona i Yolanda Díaz 
 
TEMA TRACTAT:  
 

 

Grups de Treball 

 

Els Drs. Subirana, Martínez i Giraldo ens informen de la reunió dels grups de treball que ha tingut 

lloc aquesta tarda, i a on s’ha comunicat la renovació dels components i dels representants dels 

grups de treball. 

 

Alhora es fa palesa la incongruència entre dos documents acceptats pel Comitè de Direcció 

relatius a la sistemàtica per escollir el representant de cada grup de treball 

 

- Normativa grups de Treball d’octubre 2021: 

Els  GT comptaran amb els seus corresponents coordinadors . L’elecció del coordinador 

pot ser a proposta dels membres del grup de treball referendat pel comitè director , o 

directament  anomenat pel comitè director en casos determinats, principalment en GT 

temporals o que responen a projectes específics o estratègics. 

Els membres han de ser proposats  per les  diferents societats científiques o pel propi 

coordinador. En temes específics o estratègics la proposta pot ser directament del comitè 

directiu o de la Junta General del CCR. 

La responsabilitat  de l’acceptació final dels membres ha d’estar consensuada amb el o 

els coordinadors, tot i que recaurà sobre el comitè director. 

 

- Acta de l’11 de gener de 2022:  

Es farà una convocatòria per escollir als components dels grups de treball, que serà 

oberta a tots els instructors del CCR. El comitè de direcció escollirà al representant de 

cada grup, i aquest escollirà a la resta de l’equip d’entre els mes representatius dels que 

es presentin. 

 

- Aquest tema s’abordarà a la propera reunió del Comitè de Direcció 

 

 

 

Propera reunió: 

Dimarts 1 de març de 2022 a les 17:30h.  

Acadèmia de Ciències Mèdiques 

 

 

 


