
 ACTA REUNIÓ DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ DEL 07 DE FEBRER DE 2023 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez, Yolanda Díaz, Jose Manuel Giraldo i 

Josefina Galán.  

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Incorporació nova secretaria 

- S’entrevisten a les dos candidates a la plaça de secretaria convocada per el CCR. 

- Es decideix que la persona adient, tant per el seu currículum, com per la seva trajectòria, 

i resultat de la entrevista, es la Sra. Anna Temprado. 

- El Dr. Subirana ho comunicarà a RRHH.   

 
2.- Lectura i aprovació de l’acta anteriors del dia 24 de Gener de 2023. 

 

3.- Secretaria 

- Ens informa que està preparat i signat el material del CRP de Montmeló 

- La Dra. Palau envia el programa Reanima per a la seva valoració. 

- Des del programa escoles ens demanen un mail CCR per els referents. 

 

4.- SVe 

- Es posa en coneixement del CD que hi ha una diferencia entre el que es cobra als alumnes 

de les escoles publiques i privades o concertades. Es decideix que ambdós tindran la 

mateixa consideració econòmica. Es cobrarà 50€ per alumne. 

- Es presenta i s’aprova el document “proposta econòmica programa SVE 2023”  

 

5.- SVT 

- Jornada Politrauma. El Dr. Abel Martínez presenta pressupost, que inclou audiovisuals, 

secretaria tècnica, càtering, hostessa, i traducció simultània, per un import aproximat de 

3.500€. S’aprova. 

- S’aprova la proposta de ponents. 

 

6.- Incorporació nou membre del CD. 

- S’aprova la incorporació al Comitè de Direcció, de la Dra. en Biomedicina, Sra. Lorena 

Molina Raya, directora del Campus Docent Sant Joan de Deu de Sant Boi. Cobrirà la 

plaça que deixà vacant el Dr. Xavier Escalada. 

 

7.- Sobrevinguts 

- A CoSy, després de la 2ª tutoria d’un candidat a director, el director que tutoritza haurà 

de fer una carta indicant la idoneïtat del candidat. Pendent de confeccionar model. 

- El Dr. Giraldo sol·licita ampliar el material per els cursos BIC, amb 6 torsos, donat que 

a l’IES es poden fer cursos de mes grups. 

- Feta la consulta, els tècnics no poden fer un curs d’SVI normalitzat donat que, per les 

seves competències, no poden administrar el tractament necessari. 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 21 de febrer de 2023 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mediques. 

 


