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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta: 01/12 Hora d’inici: 20.30 h Data: 16/01/2012 
 

Assistents: 
 Jordi Jové  Carlos Tremps    
 Toni Maya  Sonia Vilanova     
 Eva Hernando  Cristina      

 
Ordre del dia 

1. Reunió anual 2012. 
2. Visita nova seu. 
3. Gestió del correu de la Secció Territorial de Tarragona. 

 
 

1. Reunió anual 2012 
Realitzem la presentació en PPT que servirà de mitjà audiovisual a la reunió anual 
prevista, en principi, per al primer trimestre del 2012. Elaborem les diapositives bàsiques i 
realitzem una llista de tota la informació que ens falta per completar-la.  
 
Davant la possibilitat de poder realitzar-la a la nova seu, reprenem el projecte de poder fer 
un acte d’interès formatiu i un esmorzar dins del marc de la mateixa. S’inicien els tràmits 
per posar-ho en marxa.  

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Distribució llista material que falta per completar el 
PPT de la reunió anual. 

Eva Hernando 17 de gener 

Redactar pressupost de la reunió anual per enviar-
lo al CFC per a la seva aprovació. 

Eva Hernando 20 de gener 

   
 

2.  Visita nova seu 
El Toni Maya i el Jordi Jové aniran amb la Montse Inglés el 18 de gener a les 19 .30 h a 
visitar les instal·lacions d’un local al c/ Mallorca, Tarragona.  
El local podria ser la nova seu de la Secció. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Visita, fotos i informe a la resta dels membres de la 
Secció. 

Jordi i Toni 18 gener 

   
   

 
3. Gestió del correu de la Secció Territorial de Tarragona 
El Toni Maya, cocoordinador de la Secció Territorial de Tarragona, passa a ocupar-se de 
revisar el correu de la Secció i de l’ordinador.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Lectura correu Secció Territorial  Toni Maya Des de gener 
   
   

 
Precs i preguntes 
En Toni Maya porta el diari gratuït Diari Més de Tarragona amb data 29/11/11 on apareix 
publicat un anunci de l’organització de la Mitja Marató de Tarragona on agraeixen a tots 
aquells que van participar-hi, entre els quals hi figura el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya.  

 
 

Lectura i aprovació de l’acta 
Es realitza la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
Data propera reunió 
14 febrer a les 20h. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Toni Maya despeses 16/1/2012  
Cristina despeses 16/1/2012  
Eva Hernando despeses 16/1/2012  
    
    

 
VP Coordinador/a: Eva Hernando    VP Cocoordinador/a: Toni Maya 


