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Departament que es reuneix (Secretaria, Dpt.. Professional, Comissió X, etc.) 

Núm. d’acta: 01/09 Hora d’inici: 18.00 Data: 19.10.2009 
 

Assistents:  
Coordinador:  Xevi Sala   Membres CFC 
Membres: 
 

 Marc Lari 
 Luis Paz 
 Enrique Balerdi 

 
 

 Gabriel Liesa 
 Diego Borràs 

Convidats;    
 

Ordre del dia 
 

1. Benvinguda de la Comissió. 
2. Presentació de membres. 
3. Nomenament del coordinador. 
4. Explicació del reglament i de les funcions de la Comissió. 
5. Precs i preguntes. 

 
 
 

1. Benvinguda de la Comissió 
En Gabriel Liesa i en Manel Domingo, vicesecretari i vicedegà del Col·legi, respectivament, 
donen la benvinguda als membres de la nova Comissió de l’Aparell Locomotor i fan explícit 
l’agraïment del degà, Francesc Escarmís, per l’esforç i el compromís adquirit per la nova 
comissió. 

 
2. Presentació de membres 
Es presenten com a membres de la Comissió els col·legiats i col·legiades: 

- Xevi Sala 
- Marc Lari 
- Luis Daniel Paz 
- Enrique Balerdi 
- Isabel Salvat 
- Ana Mª Márquez 
 

 
3. Nomenament del coordinador 
Per unanimitat s’acorda que la coordinació de la Comissió anirà a càrrec d’en Xevi Sala 
així com la sotscoordinació serà a càrrec d’en Marc Lari. 

 
4. Explicació del reglament i de les funcions de la Comissió 
El responsable de les comissions s’encarrega de comunicar el funcionament de les 
comissions així com de definir el reglament, procediments i la importància de l’acta com a 
eina de comunicació entre les comissions i el Departament Professional. 
 
S’acorda que en un període de 2 mesos es podrà fer la presentació oficial als col·legiats 
del a nova comissió. 
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5. Precs i preguntes 
Sense més precs ni preguntes, es tanca la reunió a les 20.00 de la nit. 

 
 

Data propera reunió 
Resta per determinar la data de la nova reunió. 

 
 


