
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 14 DE JUNY DE 2022 
Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz i Josefina Galán.  

Telemàticament el Dr. Jose Manuel Giraldo 

Excusa la seva presencia el Dr. Abel Martínez, 

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior del 17 de maig de 2022. 

 

2.- Programa escoles 

El Dr. Subirana consultarà al departament les següents formacions: 

- Sol·licitud del Prat de Llobregat. Es demanarà si es poden agrupar diferents municipis, 

sigui per contigüitat o afinitat, dintre del CRP del barcelonès sud. 

- Consulta alt Camp, que sol·liciten formació per l’any vinent.  

Se li comunicarà a la Sra. Sara Sevilla les sol·licituds del Sr. J. Aguado del CRP d’Alella, dels 

Jesuïtes, i de les Escoles Pies per a la seva gestió. 

El CD revisarà la plataforma amb la que es treballen actualment les dades/documents del 

programa escoles (Drive), per tal d’escollir la mes adient. 

 

 

2.- Relació CCR-ERC 

Parlar amb coneix per tal de que s’actualitzin les titulacions i les dates de caducitat dels 

certificats. 

A petició d’alguns directors, els Drs. Giraldo i Carmona ens confirmen que la tutorització dels 

directors l’ha de signar 2 directors diferents, encara que canviï l’instructor que els tutoritza. 

Es demanarà a CoSy que es comptabilitzi el temps fet servir a la part Online per tal d’adaptar-se 

a la Fundació Tripartita. 

 

3.- Congrés ERC 2023 

El Dr. Carmona ens informa de que el proper congres de l’ERC es farà a Barcelona els dies 19-

20-21 d’octubre de 2023. 

Es valorarà la proposta fer el proper “Instructor Day” dimecres 18 d’octubre de 2023.  

 

4.- Certificacions cursos 

La secretaria ens informa de que la “Comisión Nacional de Certificación” demana que al nostre 

certificats ha de constar que els cursos “van dirigits a metges i infermeres”. 

Això no constitueix un problema quan els cursos siguin per metges-infermeres o per personal 

sanitari no graduat. El problema es quan els cursos son mixtes. 

Es demanarà a coneix que obri un camp individual per cada alumne identificant si es 

metge/infermera (SI / NO), i que això quedi vinculat al tipus de certificat que es genera. 

Els cursos per a personal no metge/infermera, seran cursos sense crèdits. 

Es valorarà la simplificació dels tipus de cursos d’SVB 

 

 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 28 de Juny de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 


