Acta Reunió CE 5 d’abril 2016
Acadèmia. Barcelona
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Subirana, Giraldo, Martínez
Excusen: Carmona (Tecnocampus) i Escalada (Tarragona)
Temes administratius i secretaria
Facturacions. Situació Omega Cardio. S’acorda tancar el tema amb l’abonament fet
Projecte DIBA. Finalitzat el projecte es rep l’informe per del Dr. Molina que s’aprova
amb un reconeixement per la tasca feta pel Dr Molina i els coordinadors territorials
que ho han gestionat
Temes tractats i acords
1. Validesa de cursos per reacreditació. De moment i mentre no entri el ple
funcionament de la web ERC els cursos de SVB serveixen per a l’acreditació d’iSVBDEA sempre que se’n facin de SVB-DEA
2. Cursos i jornades d’homologació. Propers
a. Curs iSVB-DEA IES 25 maig matí tarda. Cerdà/Balanzó/Subirana/Carmona
b. Jornada homologació IES 1 de juny
c. Jornada convalidació (AJA) 8 de juny IES
d. Curs iSVB-DEA IES 15 de juny
3. Material docent. S’ha rebut el material de Laerdal i les tablets amb incorporació
d’entorn Windows per als nous maniquins adult i pediàtrics. Acordem trobar-nos
dijous 21 al matí per instal·lació dels soft (Cerdà/Subirana/Balanzó/Giraldo i
Martínez
4. Taxes de certificació. Quan es demanin certificats sobreafegits s’hauran d’abonar
10 euros tal com es fa amb la resta dels certificats de l’Acadèmia
5. Homologació ERC: s’ha confirmat per part de Tino G., que tot el que es va fer en les
diverses jornades d’auditories confirmen la homologació com Full-ERC per als
cursos de SVB-DEA, SVA/SVI
6. Secretaria. Proposta d’augment d’hores de secretaria. Atenent la tasca dels dos
darrers anys es i un cop es debat s’acorda fer els passos amb Gerència per disposar
d’ampliació d’hores de secretaria amb la contractació d’una administrativa de cara
al curs 2016-2017 a raó de 20h/setmanals.
7. Sobre CERCP-ERC. Dr Cerdà fa un resum de l’evolució en les reunions des de la
realitzada amb l’ERC el 8 de gener a l’Acadèmia. L’ERC en procés de canvi de la
plataforma. Aspectes administratius i econòmics. Taxes justificades que inclouen
els serveis, docència, guies, models de cursos, Medical educators, congressos,...
El CERP en l’àrea administrativa ha de vehicular-ho
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8. Dipòsit de material de Creu Roja. S’ha rebut facturació corresponent al càrrec per
magatzem dels manuals a Creu Roja. No s’havia comunicat aquest canvi. S’acorda
l’abonament. D’acord amb el resultat del que es tracti la propera setmana per part
del Dr. Giraldo amb l’ERC sobre els manuals es decidirà canvi a una altra entitat
que a més fa repartiment.
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