
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 15 DE MARÇ DE 2022 
Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, J.M. Giraldo, Francesc Carmona, Abel Martínez, Yolanda 

Díaz i Josefina Galán. 

Excusa la seva presencia el Dr. Xavier Escalada. 

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior, amb els canvis del punt 6 acordats. 

 

2.- Programa Escoles 

 

El Dr. Subirana ens comunica que ha hagut una reunió entre el President del CCR i el President 

de l’Acadèmia de Ciències Mediques, a petició d’aquest últim, donat que han hagut queixes des 

de la Conselleria i dels representants dels grups de treball del programa escoles. Ni el President 

del CCR ni el director del CD del CCR havien estat informats amb anterioritat pels responsables 

del programa d’aquesta eventualitat. 

 

La Sra. Emma Vila envia e-mail el 14.03.2022, als components del CD, explicant entre altres 

temes, el projecte de fer unes jornades el proper dia 7 d’abril, amb el títol “Taller de co-creació 

del futur del programa de Suport Vital” amb un pressupost de 3.630€, del que l’esmentat e-mail 

és la primera informació formal. 

 

És en aquest context, i contactant la manca d’informació continuada que el CD té sobre el 

programa, s’aprova per unanimitat dels presents a la reunió: 

 

- Anular les jornades tal com estan programades. 

- Destituir a la Sra. Emma Vila com a coordinadora del programa escoles. 

- Crear una comissió gestora integrada pels membres del CD del CCR. 

 

Estava programada una reunió extraordinària del CD amb la Sra. Emma Vila el 16 de març, per 

tractar del programa escoles. 

 

3.- Sobrevinguts 

 

- Donat l’actualització de preus de l’ERC, els Seats dels cursos d’SVIP passaran a costar 

9,6€, en comptes dels 8€ actuals. 

- S’ha detectat que als cursos de SVA, quan un alumne no l’aprova, i obté el títol de SVI, 

els crèdits de formació continuada no es modifiquen i continuen sent els de SVA. Es 

comunicarà a la Comissió de Formació Continuada del SNS, per tal de trobar una solució. 

- Es demanarà a l’ERC el número d’alumnes que els directors dels cursos eliminen 

directament del CoSy. Donat que la comunicació CoSy-Coneix no es bidireccional, no 

queda reflectit a Coneix, i s’abona un seat a l’ERC que el CCR no cobra. 

S’enviarà e-mail informatiu als directors.  

 

 

 

Propera reunió extraordinària: 

Dimecres 16 de març de 2022 a les 18h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 29 de març de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 


