
 
ACTA REUNIÓ CONSELL 5 DE JULIOL DE 2022 

 
 
Assistents Presencials: Lluis Mayol, Marc Bausili, Sònia Moreno, Ricart Molina, Ricart 
Hernández i Pere Subirana. 
Assistents On-line: Alex Romero, Laia Vega i  Juan Carlos Ruiz. 
Excusen assistència: Miquel Àngel Sarlat, Montserrat Vila, Jordi Bañeras i Oscar Miro. 
 
La reunió s'inicia a les 17,30 hores 
 
1) S'aprova l'acta de la reunió del 26 d’abril de 2022. 
 
2) El Dr. Subirana explica i presenta el pla d’accions del període 2022-2025. Avança 
algunes dades del pressupost a presentar definitivament amb un import total de 
435.808.82€, posa com exemples les despeses per la creació dels nous grups de treball 
de 3.000€ o les despeses en accions especials pel dia Mundial de l’ERC per l’octubre. A 
nivell dels ingressos tenen contemplats uns 300.000€ per tant compten que poden 
haver pèrdues. 
Les despeses d’imprevistos no estan contemplades. 
El Dr. Abel Martinez acabarà de perfilar el pressupost i s’enviarà als membres del 
Consell. 
 
3) El Dr. Subirana fa una revisió del programa SVe notificat que s’ha tancat amb èxit el 
curs escolar i els grups de treballs escoles. 
Notifica que la relació del comitè executiu amb el Departament d’Educació és molt bona 
i que s’han mantingut en uns 2 mesos entre 6 o7 contactes amb la Sra. Gemma Novoa i 
la seva cap, no s’ha posat en dubte la col·laboració entre el Departament i el CCR. 
S’ha de tancar data per una nova reunió en el que s’han de tractar i planificar les accions 
del curs següent i  la signatura de la renovació del conveni de col·laboració. S’ha de 
revisar i actualitzar el conveni actual. 
Per altre banda el Dr. Subirana explica la gestió que està portant a terme la Sra. Eli 
González, contractada pel comitè, com a consultora per a recopilar, organitzar i portar 
el control les dades aportades pels centres educatius. Està previst que facturi pel seu 
servei:  500€ + 15 % d’IRPF. 
També comenta que la nova figura de Coordinadora del projecte de centres educatius 
serà la Sra. Sara Sevilla , i que s’han definit les funcions de cada persona que col·labora 
en el projecte. 
El dr. Mayol pregunta per la carta rebuda, de la Sra. Emma Vila, referent a un deute que 
encara no li ha estat abonat. El Dr. Subirana notifica que el deute és per uns cursos i 
seminaris i ha generat unes despeses de 4.624€, que seran pagades aquest mateix mes. 
En resum, segons afirma el Dr. Subirana, l'episodi de crisis ha estat tancat amb èxit i les 
relacions amb el Departament en relació amb el programa SVe són les mateixes d'abans 
de l'episodi esmentat. 
 
4) S’aprova la proposta presentada pel Comitè Executiu de nomenar al Dr. Abel Martinez 
Mejias com a tresorer. 
Tan mateix el Dr. Subirana comenta que el comitè executiu està pensant en afegir al 
comitè de direcció una nova figura per a donar suport. Farà proposta en la següent junta. 



 
5) El Dr. Subirana informa i repassa els temes següents: 

a) Notifica que l’ERC ha escollit  Barcelona com a seu del proper Congrés de l’ERC 
octubre 2023. El CCR dóna suport fent difusió i publicitat a:  twitter, noticies a la 
pàgina web i banner especial, en els correus corporatius dels membres del 
comitè com de les secretàries. 

b) Per altre banda l’ERC vol tenir seus fitxes a Europa i volen proposar a Barcelona 
com la seu del Sud d’Europa.  

c) Comenta realitzar suport a nivell recerca des del grups de treballs i que també 
donin suport a consultes i suport a coordinació. 

d) Espais Cardioprotegits , notifica que s’han reunit en dues ocasions amb el Sr. 
Francesc Jimenez Fàbrega i que sí es considera al CCR com a Institució adequada 
per a gestionar les valoracions dels espais cardioprotegits.  S’han donat sortida a 
dues sol·licituds presentades, les quals en consideren que estan ben enfocades i 
que han de resoldre petites esmenes que se'ls ha fet.   

e) Informa de les noves convocatòries per la creació dels nous grups de treballs. 
Amb la vinculació del SVI i SVA amb un sol grup i en el grup de Suport Vital Basic 
inclouran primes auxilis. 
 

6) El Dr. Mayol informa i repassa els temes següents: 
 
a) Que la Universitat de Vic inclourà en el currículum en els cursos de  6è el suport 

vital bàsic i potser el Suport Vital Immediat. 
b) Que el grup pediàtric inicia col·laboracions amb la SEMES i la SEDAR  
c) Sol·licita al Dr. Subirana que per la propera reunió del consell, del mes de 

octubre/novembre, presenti la proposta de les funcions del comitè executiu per 
a poder validar-les i incloure-les en el document d’organigrama i funcions del 
Consell Català de Ressuscitació. 

d) Proposa a la Dra. Laia Vega, la qual accepta, que s’encarregui en el futur de fer 
una llegida crítica i proposi al Consell una reforma global, si s’escau, del 
document de funcions del CCR. 

e) Enviar als membres del Consell el document dels reglaments dels grups de 
treball, un cop rebut per la Rosa 

f) S’assigna el Dr. Ricard Molina per a la realització de la resposta a la carta rebuda 
de la SOCMIC.  

 
7) La Dra. Laia Vega comenta la oportunitat de disposar dels pressupostos a primers 
d'any en el futur. La resta del Consell hi està d'acord. 
 
8) Es proposa una nova reunió i última del 2022 pel mes de novembre.  
 
A les 19,45 finalitza la reunió 
 
 
 
Lluís Mayol 
President CCR 


