ACTA REUNIÓ EXTRAORDINARIA 29 D’OCTUBRE DE 2019
Reunits els Drs. Xavier Escalada, Xavier de Balanzó, Manel Cerdà, Pere Subirana, Yolanda Díaz, Jose
Manuel Giraldo, Francesc Carmona, Josefina Galán i la Sra. Rosa M. Riba.
Excusa la seva presencia els Dr. Abel Martínez.

Temes Tractats:
1.- RELACIÓ COSY-CONEIX
1.1- Es tracten diferents temes de dèficit a la connexió entre les plataformes CoSy i Coneix, que
implica una gran quantitat de tasques pendents. Se sol·licitarà a CoSy, que simplifiqui les
passes a fer per donar per aprovat els alumnes; que els cursos es tanquin directament, una
vegada que coneix envia els resultats; que el manual i certificats s’enviïn directament als
alumnes; importar el mails automatitzats que informen de la selecció de director/instructors
del curs, etc.
1.2- Data de caducitat dels certificats. Es un tema que amoïna als instructors. S’implementarà
aquesta dada a coneix, i es demanarà que CoSy capti aquesta dada.
1.3.- Des-habilitació d’un instructor.
Si es tracta d’un tema excepcional, s’enviarà ticket a l’ERC explicant-ho.
Si es per caducitat del certificat es procedirà igual que CoSy
Es pot donar de baixa un instructor del CCR, mantenint l’acreditació al CoSy, per exemple, per
donar-se de baixa de l’Acadèmia.

2.- ASAMBLEA GENERAL CERCP

Desconeixem si la carta enviada per Tino al CERCP s’ha remes als representants.
Desconeixem si les cartes enviades des del CERCP a Tino i Kathleen s’han enviat oficialment als
representants. El CCR no respondrà fins que sigui oficial.
El CCR s’oposarà a la contractació del Dr. Carlos Urkia com assessor extern del CERCP.

4.- JUNTA DEL 17 DE DESEMBRE

Reunió amb els representants de les entitats per presentar les noves incorporacions del
Consell Directiu: Yolanda Díaz i Josefina Galán.

5.- ESPAIS CARDIOPROTEGITS

Es faran les auditories segons el check list que consta al document.
S’acorda que es dissenyarà un model de placa i vinil que s’entregaran a les entitats acreditades
com espais cardioprotegits, amb el número de registre corresponent, i elles s’encarregaran
d’imprimir.

6.- DELEGATS TERRITORIALS

S’ha de decidir si s’ha de dotar de contingut aquesta figura, i quines tasques poden assolir.
S’ha de decidir quin tipus de recolzament els hi aportarà el CCR.
El Dr. De Balanzó enviarà reglament Coordinadors Territorials.
7.-Queda acordat que el preu del curs GIC, per els alumnes repetidors, serà de 350 €
Propera convocatòria 19 de novembre de 2019 a l’Acadèmia .

