
ACTA REUNIÓ CONSELL DIRECTIU 2 MARÇ DE 2021 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz, Jose Manuel Guiraldo, Xavier 

Escalada, Josefina Galán, i la secretaria del CCR Rosa M. Riba. Excusa la seva presencia el Dr. Abel 

Martínez. 

La reunió es fa Telemàtica. 

 
 
TEMES TRACTATS 
 

1.-  Pressupostos dels cursos organitzats per el CCR:  Instructors i TEC. 

 

El Dr. Guiraldo proposa revisar els preus dels cursos d’instructor d’SVB (BIC), ja que hi ha 

disparitat de pressupostos.  

Es necessari adequar els preus dels cursos al cost real, donat que les despeses son molt 

semblants per a grups de 6 o 8 alumnes, el que faria que un curs de 6 alumnes per grup pogués 

ser deficitari.  

Actualment el preu cobrat per alumne es de 275€. 

Els conceptes que formen part de les despeses d’un curs d’instructors son:  

 Preu hora / Instructor.  

 Preu tasques del Director.  

 Càtering.  

 Transport de Material.  

 Seat ERC per alumne.  

 Hores de Secretaria.  

 Cost de les samarretes. 

 Desplaçaments instructors/directors. 

 Despeses dels locals a on es fa el curs. 

 Manual GIC. 

 Material necessari per la realització del curs. 

 

El mateix pot passar amb els cursos GIC i instructors SVI-TES. 

Els Dr. Guiraldo, Carmona i Subirana aportaran els preus dels cursos BIC, GIC i TES 

actualitzats als costos actuals. 

 

2.- Reunió Assemblea CCR.  

 

 Van acudir totes les societats amb 1 o 2 representants 

 El Dr. Cerdà va fer rendiment de comptes 2019. Es va acceptar la memòria. 

 Organigrama i funcions. Es va presentar la nova proposta que pretén ajustar les 

funcions de la assemblea als nous temps. 

 El nou document s’enviarà a totes les societats i al director executiu 

 Es va proposar anomenar “Junta del CCR” al consell del CCR 

 Es va proposar anomenar un President  i un Vicepresident, ambdós amb una 

 durada de 2 anys, i de dos societats diferents. Als 2 anys, el Vicepresident 

 passarà a Presidents, i s’anomenarà un nou Vicepresident. 

 Es van aprovar les funcions de la Junta i del Director Executiu. 

 El Dr. Abel Martínez va anunciar la seva renuncia per incompatibilitat entre la 

assemblea i el comitè de Direcció. El Dr. Xavier Escalada està pendent de parlar-ho 

amb la seva societat. 

 Cada Societat anomenarà un candidat per formar part del jurat dels premis i beques 

atorgades. 

 

La propera reunió de la Junta del CCR està programada per el dia 7 d’abril. 

 



3.- Reunió amb el Dr. Patrick Van De Voorde de l’ERC 

 

El Dr. Camona va exposar al Dr. Van De Voorde els requisits necessaris per migrar als cursos 

del ERC, que va estar d’acord, i veu possible la implementació de la figura d’un instructor 

“Fundae”, el temps de connexió a la plataforma, el temps entre clics (temps d’activitat de la 

plataforma), examen final i nota del mateix, connexió email intraplataforma, i que els alumnes 

puguin conèixer la resta d’alumnes e interaccionar entre ells. 

 

No obstant, hi ha coses pendents de connexió entre les dos plataformes, que s’han 

d’implementar. 

 

L’ERC assumirà el cost de les modificacions necessaries al CoSy, sempre que siguin en 

benefici de la plataforma, i es puguin beneficiar tots els alumnes. El CCR assumirà els costos 

d’aquelles modificacions que nomes beneficien al CCR. 

 

Queda pendent de decidir com es farà la difusió als directors dels cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Propera reunió: 

Dimarts 16 de març de 2021 a les 18h. 

Es farà telemàtica. 


