
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 13 DE SETEMBRE DE 2022 
Reunits Telemàticament els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz,  Jose Manuel Giraldo i 

Josefina Galán.  

Excusa la seva presencia el Dr. Abel Martínez,  

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior del 14 de juny de 2022. 

 

2.- Tresorer CCR 

Amb data de juliol del 2022, queda oficialment nomenat el Dr. Abel Martínez com a nou tresorer 

del CCR, en substitució del Dr. Xavier Escalada. 

 

3.- Secretaria del CCR. 

Donat que la Sra. Maria Rosa Domínguez, secretaria del CCR, va incomplir de forma reiterada 

amb les tasques que tenia assignades, i no va mostrar interès en modificar la seva actitud, a pesar 

de ser requerida i avisada en repetides ocasions, es pacta acomiadament i indemnització, que 

accepta i es fa efectiva amb data 14 de juliol de 2022. 

 

Queda pendent de valorar la necessitat de reemplaçar-la, i els requisits que hauria de complir el/la 

nova contractació. 

 

4.- Emmagatzematge Material CCR. 

Donat la manca d’espai actual per emmagatzemar el material del que disposa el CCR, s’estudiarà 

la possibilitat d’ampliar l’espai disponible a la Acadèmia, o be buscar alternatives com ara un 

traster a Blue Space, o similar, o a la Residencia d’estudiants veïna a la Acadèmia. 

 

5.- Director executiu CCR 

El Dr. Pere Subirana posa de manifest que, degut a la seva feina actual, te problemes de 

disponibilitat per compaginar-ho i atendre les tasques i obligacions requerides al seu càrrec de 

Director Executiu. Demana a la resta del CD que consideri el canvi. 

 

6.- Grups de Treball (GT) 

Rebudes les sol·licituds dels instructors per formar part dels GT, aquestes es distribueixen de la 

següent manera: 

- Pediatria 7 sol·licituds. Queden escollits 3 candidats amb perfil de coordinador de grup. 

- SVA 6 sol·licituds. Queden escollits 2 candidats amb perfil de coordinador de grup. 

- SVB 6 sol·licituds. Queden escollits 2 candidats amb perfil de coordinador de grup. 

- SVAT 8 sol·licituds. Queden escollits 3 candidats amb perfil de coordinador de grup. 

 

Queda pendent la resolució per a la propera reunió del CD  

 

7.- Projecte Anna Palau 

A partir de les 19h, es connecta a la reunió la Sra. Anna Palau, en nom de la Junta Filial de la 

Acadèmia a Tarragona, per presentar-nos un projecte de formació.  

Sol·licita el recolzament i, si fos possible, una part del finançament del projecte, o sobvenció de 

material per part del CCR. 

 

El projecte es el següent: 

- Activitat a desenvolupar:  ensenyar a la població civil de Tarragona a fer RCP i la 

utilització del DEA. 

- Objectiu: Formar al màxim numero possible de la població civil en SVB+DEA 

- Organitza: COMT, Acadèmia de Ciències Mediques de Tarragona. Avalat per la 

SOCMUE. 



 

Se li explica que donat que està previst cobrar als alumnes, el CCR no pot col·laborar amb el 

finançament, i que podrien entrar en conflicte amb altres entitats privades que estan realitzant 

cursos a la ciutat. 

 

Quedem pendents de: 

- Que els cursos es facin segons les normes del CCR 

- Que els cursos estiguin finançats per subvencions d’institucions i/o d’entitats privades en 

forma de col·laboració. 

- Que sigui gratuït per els alumnes. 

 

Si es donessin aquestes condicions, el CCR valorarà la col·laboració que ens sol·liciten en forma 

de suport econòmic, si es gratuïta per els alumnes, o de reconeixement si no ho fos, però que es 

segueixi la metodologia CCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 4 d’octubre de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 


