
 

 

 

dimarts 13 de febrer de 2018 (1/ 2018) : Ple Ordinari i Ple Extraordinari (elecció acadèmics 

corresponents) 

Relació dels acords presos : 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 S’autoritza que la RAMC pugui demanar subvencions a les institucions públiques.    

 S’aproven tots els comptes de l’any 2017.   

 S’aprova la candidatura de la Dra. Marta Pulido per a optar a la plaça de la Secció 4a 
(perfil d’Història de la Medicina).   

 Queden proclamats Acadèmics Corresponents : els Drs. Albert Biete i Solà,  Eduard 
Escrich i Escriche,  Ramon Pujol i Farriols,  Albert Selva i O’Callaghan,  Sergi Martínez 
i Roman,  Salvador Navarro i Soto,  Àngela Domínguez i García,  Elena Guardiola i 
Pereira, Antoni Castro i Salomó, i Antoni Montero i Matamala. 

 
 
dimarts 12 d’abril de 2018 (2/ 2018) : Ple Ordinari i Ple Extraordinari (elecció acadèmics 

numeraris) 

Relació dels acords presos : 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 S’aprova retirar tots els discursos d’acadèmics emmagatzemats, salvant-ne 2 per 
l’arxiu, i 5 per possibles peticions, per a guanyar espai.    

 S’aprova  com a presidents i secretaris de les Seccions, els  Drs. Cardesa, i Campo, per 
la 1a. Secció. Els Drs. Mascaró, i Sierra, per la 2a. Els Drs. JM Caralps, i Alcaraz, per la 
3a. I els Drs. Asenjo, i Vallejo per la 4a  
S’aprova el resultat de la votació: són nous Membres Electes els Drs. : Lina Badimon i 

Maestro (Sec. 1a), Bonaventura Clotet i Sala (Sec. 2a), Eduard Targarona i Soler (Sec. 

3a), i Dr. Carles Hervàs i Puyal (Sec. 4a). 

 

dimarts 10 de juliol de 2019 (3/ 2019) : Ple Ordinari  

Relació dels acords presos : 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 S’aprova convocar una plaça d’Acadèmic Numerari per Secció, o sigui quatre 
en total.    

 S’aprova  convocar 2 places d’Acadèmic Corresponent per cada Secció, i 2 per 

candidats de fora de la Regió Sanitària de Barcelona. En total deu places. 



 

 

dimarts 11 de Desembre de 2019 (4/2019) : Ple Ordinari  

Relació dels acords presos : 
 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 S’ aprova que, quan correspongui, es sol·liciti una ajuda econòmica al 
Ministerio de Educación.      

 S’aproven les candidatures d’Acadèmics Numeraris, de Corresponents, i 
d’Honor.     

 S’aproven els pressupostos del 2019. 
 

 


