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Acta de l’Assemblea General Ordinària de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 

de la Salut de Catalunya i de Balears, 
celebrada a Barcelona el dia 1 de desembre de 2020 

 
 
Assisteixen a la reunió: 33 socis  
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior  
2.- Informació de Presidència  
3.- Informe de Secretaria  
4.- Informe de Tresoreria  
5.- Suggeriments en l'enquesta 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior 
 
S’aprova l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària, segons l’enquesta amb unes respostes 
afirmatives del 100%. 
 
 
2.- Informació de Presidència 
 
El Dr. Sala, en el seu informe de presidència, realitza una valoració del curs 2019-2020, de la 
nova situació creada per la pandèmia de la Covid-19 i dels canvis provocats per aquesta. Ressalta 
l’adaptació de l’Acadèmia a les actuals circumstàncies, amb la utilització de les noves tecnologies, 
per donar resposta a les necessitats de les Societats, Filials i socis de l’entitat. Tot plegat, sense 
oblidar la seva missió de promoció, del creixement i difusió, del coneixement nou, fent-la més 
fàcil i assequible i mantenint-ne la qualitat. 
 
 
3.- Informe de Secretaria 
 
L’informe de Secretaria del curs 2019-2020 comunica l'evolució en el nombre de socis, dels que 
han traspassat, de les activitats formatives realitzades per les Societats i les Filials, de les 
exposicions d'art efectuades a l'Acadèmia el darrer curs i finalment de l’acte de lliurament de 
Premis i Beques de l'entitat que en aquesta ocasió es va celebrar el dia 20 d’octubre de 2020.  
 
 
 
4.- Informe de Tresoreria 
 
L’informe de tresoreria de l'exercici 2019 compara els ingressos corresponents a l’any 2018 i els 
de l’any 2019, amb la diferència corresponent a ambdós anys, que dona un increment en total 
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de 5,63%. Així mateix efectua la mateixa comparació pel que fa a les despeses, on també es 
produeix una diferència entre els dos anys de més 6,08%. Igualment s’informa del resultat del 
compte d’explotació de l’Acadèmia corresponent a l’any 2019, que ha estat de 164.505 euros. 
I per tant els resultats demostren una gran estabilitat en la gestió econòmica, com es demostra 
amb el fet que el romanent del 2019 és només un 1,3% inferior al de l’exercici anterior. 
 
Finalment s’informa de la situació de tresoreria a data 31 de desembre de 2019 i, es comenten 
els fons líquids de l'Acadèmia i de les Societats i Filials associades amb el NIF de l'Acadèmia. 
 
S’aprova l’informe de tresoreria amb un 100% de respostes afirmatives en l’enquesta. 
 
 
 
5.- Suggeriments en l'enquesta 
 

1 Ara es fa tot online. Però durant molts anys s'ha trobat a faltar formació a la zona de 
Tarragona, i poca difusió si se n'ha fet. 

2 Molts ànims davant la immensa tasca que se'ns demana als professionals de la salut! 
Moltes gràcies per la vostra tasca en concret! 

3 
Tota la informació lliurada està impecable. 
Moltes gràcies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
              Dr. Joan Sala Pedrós                  Dr. Salvador Navarro   
              President                            Secretari General 
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