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GRUPS DE TREBALL DE LA SOCIETAT CATALANA DE  

MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA (SOCMIC) 

 

Justificació dels Grups de Treball 

 

Dins de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC), s'han creat Grups de 

Treball (GT) com una forma eficient de col·laboració científica. Els GT en el si de la SOCMIC 

es formen amb la intenció de compartir criteris i opinions davant el tractament del pacient crític 

i de generar estudis d'interès clínic en el context de la Medicina Intensiva. La SOCMIC entén 

que una forma satisfactòria de desenvolupar el conjunt de l'activitat científica ha de recaure 

prioritàriament sobre els GT, sense desatendre les iniciatives personals o d'altres Grups de 

socis. 

 

La Junta Directiva (JD) creu necessari desenvolupar un Reglament i Marc de Relacions 

Científiques amb els GT., havent de respectar aquestes normes el marc ètic que regula les 

activitats de la SOCMIC. 

 

La normativa de funcionament dels Grups de treball de la SOCMIC s'adaptarà en tot moment 

a qualsevol modificació que tingui lloc en els Estatuts de la Societat i/o acord adoptat en 

l'Assemblea General. 

 

La normativa de funcionament dels Grups de Treball de la SOCMIC s'inclou de forma explícita 

en l'ANNEX I d'aquest document. 

 
 
Objectius dels Grups de Treball 

 

Els GT tenen com a objectiu prioritari la divulgació del coneixement i la promoció de la recerca 

dins la seva àrea de competència específica, com a part dels fins propis de la Societat 

recollits en els Estatuts. Els objectius dels GT es concreten en els punts següents: 

- Realització de recerca per mitjà d'estudis i assajos clínics. 

- Actualització d'aspectes relacionats amb la Medicina Intensiva. 

- Realització de Conferències de Consens. 

- Elaboració de Guies de Pràctica Clínica i Recomanacions. 

- Realització de cursos de formació o actualització. 
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- Actuar, de forma no vinculant, com a òrgans de consulta i assessorament tant de la JD com 

del Comitè Científic (CC) de la SOCMIC en les seves respectives àrees de coneixement 

específic. 

- La major part dels objectius assolits haurien de ser donats a conèixer a través de ponències/ 

presentacions en el congrés anual de la SOCMIC. 

 

Els GT han de promoure la col·laboració de nous membres en presentacions i congressos 

amb la finalitat de perpetuar i augmentar la capacitat de treball dels GT i de la SOCMIC. 

 

Les relacions científiques entre la JD i els GT es regeixen bàsicament pels criteris de 

col·laboració estreta i l'autonomia compatible amb les funcions i jerarquia que es deriven dels 

Estatuts de la SOCMIC. Totes les activitats dels GT amb data definida han de comunicar-se a 

la JD i el CC amb l'antelació necessària de manera que es pugui elaborar un calendari 

d'activitats científiques amb una adequada distribució, evitant així solapaments innecessaris. 

 
 
Congrés anual de la SOCMIC 

 

En els congressos anuals s'habilitarà un temps i un espai físic per a les reunions dels GT que 

així ho sol·licitin. El Coordinador de cada GT haurà de comunicar amb suficient antelació a la 

Secretaria de la SOCMIC, la data, hora i durada de la reunió per a la reserva corresponent. 

 

 
Relacions amb altres Societats Científiques i realització de cursos 

 

En general, les relacions de la SOCMIC amb altres Societats científiques (o altres institucions) 

es mantindran per la JD. No obstant, cal que sovint hi hagi col·laboracions espontànies amb 

altres Societats o altres Grups de treball d’aquestes que comparteixen interessos científics 

similars. En aquest cas, informaran prèviament a l'inici de la col·laboració específica i 

posteriorment de forma periòdica d'aquestes activitats a través del representant dels GT en la 

JD. 

 

Qualsevol publicació que impliqui una presa de posició que pertoqui al col·lectiu dels 

membres de la SOCMIC, o unes recomanacions o unes guies de pràctica clínica emparades 

per la Societat o els seus GT, haurà de ser aprovada prèviament per la JD, la qual tindrà 

coneixement d'aquest propòsit amb anterioritat al començament del treball encaminat a 

elaborar les recomanacions. 
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Els GT col·laboraran amb el CC per tal d'elaborar un document en què es recullin els 

aspectes generals i metodològics pels quals es guiaran les recomanacions de la SOCMIC, o 

les guies de pràctica clínica per tal de que mantinguin un contingut i forma similars. 

 

Els GT poden generar activitats formatives, les quals han de ser consensuades amb la JD i el 

CC de la SOCMIC, tant en contingut com en data de realització, amb el fi d’evitar duplicitats o 

falta de tractament d'alguns temes en el calendari científic. La JD i el CC tindrà coneixement 

previ del programa i de les fonts de finançament dels cursos, si s’escau. 

  

Pàgina Web 

 

Els GT estan obligats a mantenir actualitzada la pàgina web de la Societat pel que fa al seu 

Grup. Cada GT disposarà d'un apartat específic a la web, de manera que es faciliti el treball i 

la comunicació entre membres d'un mateix GT i d'aquests amb altres GT. La JD podrà accedir 

a les llistes de tots els GT i comunicar-se gràcies a aquesta via, a través del CC o mitjançant 

el vocal representant dels GT en la JD. 

 

És possible que en un futur es plantegin noves formes d'abordar les activitats científiques tant 

per la JD com dels GT, com ara Grups de recerca estables, similars als d'altres Societats 

científiques. En tots els casos, la responsabilitat de la seva constitució i tutela correspon a la 

JD. 

 

Ús de la Secretaria 

 

Per facilitar i ordenar la comunicació dels GT dins del funcionament de la SOCMIC, cada GT 

mantindrà la connexió amb la Secretaria, a través de la figura del Coordinador del Grup i/o 

Coordinador Adjunt. En cas d'haver de realitzar-se amb un altre component del GT, el 

Coordinador el designarà amb anterioritat. 
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ANNEX I 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE TREBALL (GT) DE LA SOCIETAT 

CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA (SOCMIC) 

 

1.- Per a constituir un Grup de treball (GT), cal que com a mínim 5 membres de la Societat 

Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) ho sol·licitin de forma escrita a la Junta 

Directiva. A la sol·licitud cal indicar el nom, l’àmbit d’interès i els objectius del GT i el nom dels 

sol·licitants. Una vegada el GT és aprovat per la JD de la SOCMIC, el GT pot iniciar les seves 

activitats, tot i que l’aprovació definitiva del mateix no serà fins que la JD de la SOCMIC ho 

comuniqui a la Junta de Govern de l’Acadèmia, per tal de que doni el seu vist-i-plau i 

l’aprovació definitiva es farà a la següent Assemblea General de la SOCMIC.  

 

2.- És requisit indispensable per pertànyer a un GT ser membre de la SOCMIC. La condició 

de membre d'un Grup de Treball no s'adquirirà fins que la Junta Directiva ho autoritzi després 

de la proposta del Coordinador corresponent del GT. Qualsevol membre de la SOCMIC podrà 

participar en qualsevol dels GT existents o proposar la formació d'un nou GT sempre que es 

compleixin la resta de requisits exposats en aquesta normativa. 

 

3.- El nom dels Grups de Treball serà de caràcter genèric. 

 

4.- Les activitats de cada Grup de Treball seran dirigides per un Coordinador i, en cas de 

creure-ho convenient, d'un Coordinador Adjunt. En el moment de constituir un GT, el 

Coordinador del GT serà elegit mitjançant votació directa pels membres fundacionals del GT. 

El càrrec de Coordinador es renovarà cada dos anys mitjançant votació directa. El 

Coordinador Adjunt serà elegit en votació directa entre els membres del GT. L'elecció tindrà 

lloc cada dos anys, coincidint amb el congrés anual de la SOCMIC. En el cas d'existir un 

Coordinador Adjunt, als dos anys de la seva elecció, passarà automàticament a ocupar el 

càrrec de Coordinador, càrrec que exercirà durant dos anys fins a la següent elecció. Es 

faculta als GT que ho considerin oportú dotar-se, a més, d'un secretari que es renovaria cada 

dos anys mitjançant elecció interna. 

 

5. - Les reunions o qualsevol esdeveniment celebrat pels Òrgans de la Societat han de ser 

identificats o anunciats amb la distinció de ser propi del "determinat Grup de Treball de la 

SOCMIC" corresponent, no podent ser anomenat congrés sota cap circumstància. 
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7. - Funcions del Coordinador del GT: 

7.1. - És el responsable davant la Junta Directiva i el Comitè Científic d'integrar les activitats 

del GT dins de les línies establertes pel conjunt de la Societat i aprovades per la Junta 

Directiva. La comunicació amb la Junta Directiva la farà a través d'un membre de la Junta 

Directiva triat a aquest efecte cada dos anys. 

7.2. - Vetllarà pel compliment dels Estatuts i dels acords presos per la Junta Directiva o 

l'Assemblea General. 

7.3. - Emetrà un informe escrit a la Junta Directiva recollint tots els acords que s'adoptin en les 

reunions del Grup de Treball. 

7.4. - Informarà anualment a la Junta Directiva de les activitats del GT. 

7.5. -. Enviarà a la secretaria de la SOCMIC les sol·licituds de pertinença al GT que rebi 

directament o mitjançant algun membre del GT. 

7.6. - Els Coordinadors dels GT celebraran una reunió presidida pel vocal representant dels 

GT de la Junta Directiva durant el congrés anual de la Societat, en el cas de considerar-se 

oportú. 

 

8. - La Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica està facultada 

per proposar a l'Assemblea la dissolució d'un Grup de treball quan desapareguin les 

circumstàncies que van donar lloc a la seva creació, davant inactivitat prolongada o per 

contravenir les directrius ètiques o de política científica de la SOCMIC 

 

 

 

Aprovat a la Junta Directiva del 18/09/2012 


