Acta reunió CE 24 de gener 2017. Acadèmia. Barcelona
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Escalada, Subirana, Carmona, Martínez
Excusen: Giraldo
Temes tractats i acords.
1. Convenis amb empreses col·laboradores. Es signen convenis amb
- SPASSgrup. Empresa de Riscos Laborals. Instructor Lluís Hostench
- Serveis TGN. Miren Gurutze, gerent; Míriam Gracia, instructora
2. Programa SVe.
2.1. Implantació del programa a CRP Pla de l’Estany. 14 centres. Inici del curs de
formació de formadors dia 25 de gener seguit de 26 gener i 7 febrer.
2.2. Material per al programa a Girona. Dipsalut ens ha cedit el material. En el curs de
gener ja s’han fet arribar 20 torsos i dos DEA a l’Alt Empordà i 5 torsos i un DEA a Pla
de l’Estany.
2.3. Material gestionat. 12 torsos i un DEA recuperats de l’intercanvi amb el de l’Alt
Empordà han anat al CRP de Lleida-Segrià. Una bossa amb 4 torsos a Terres de
l’Ebre per completar el disponible i 2 DEA. S’aprova adquirir 4 torsos per completar
el disponible per al programa a Tarragona.
Es presenta un resum de la distribució del material aportat pel CCR i entitats als 263
centres que segueixen el programa (falten el de 19 centres concertats que han adquirit el
seu material) i s’acorda posar-ho a la web en una carpeta específica sobre el tema de
SVe.
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3. Informe Auditoria de l’ERC dels cursos SVIp i SVAP. Abel Martínez presenta un llarg
informe sobre el resultat de les auditories de l’ERC fetes els 29 nov SVIp i 30 nov i 1-2 des
SVAp. Que van aprovar-se. Considera molt positiva l’experiència. Caldran adequar-se
alguns punts escurçant teoria, major èmfasi en nen greu i cronograma, etc.
Informa també sobre esculls i reticències del Grupo espanyol de RCP pediàtrica i
neonatal.
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4. Nomenament instructors d’honor. Es presenten diverses candidatures i s’acorda per
unanimitat el guardó a Josep Caritg i Bosch, cap de la UCI de l’H. St. Joan de Déu per ser
un dels impulsors del grup de RCP de la SC de Pediatria i a Manel Piqué i Gilart cap de
secció de cardiologia de l’H. Arnau de Vilanova, cardiòleg, per l’impuls en la formació del
SV al Segrià, coordinador territorial del CCR durant 12 anys.
5. Informe del president.
5.1. Sobre la reunió del CE del CERCP. El Dr. Cerdà informa de la propera assemblea del
CERCP i els punts de conflicte com són els nous estatuts en el que s’han introduït
força modificacions però encara per acordar temes com el percentatge del valor de
les votacions i altres així com el tema dels cursos de SV que no són ERC i que per
part de SEMICYUC s’han presentat que són un plagi total dels de l’ERC. Sembla però
que aquest punt no es presentarà ates que no ha estat aprovat pel comitè directiu
en la seva darrera reunió de gener. Així mateix es preparen gestions de cara a l’ERC
per concretar el tema de l’agreement i la resta de punts (manuals, web, etc.).
5.2. Reunió amb Dr. Roma de la SGPRS. Es comenta la reunió feta al matí relacionada
amb temes certificacions, la situació actual del reconeixement dels cursos fets per
una societat estatal, de queixes sobre empreses formadores comentades en l’acta
de desembre i sobre el desenvolupament de cursos de SVA en alguns centres. Se
l’informa del resultat de les gestions amb Acredita que ha servit com a un “reset” de
les relacions i un millor abordatge.
5.3. Sobre manuals SVB-DEA. Exhaurits els 10.000 manuals de SVB-DEA i ates el retard
amb l’ERC es demanen altres pressupostos per poder fer una edició curta que
resolgui el problema immediat.
5.4. Sobre concursos de DEA i formació. Es comenta la queixa d’una entitat formadora
en la pèrdua de concursos de DEA guanyats per empreses que actuen en
competència deslleial al no complir els requisits i ratios del DOGC 151/2012 cosa
que s’ha comunicat a la DGPDP.
5.5. Sobre 25è aniversari del grup de SV del CS de l’Anoia (CSA).es comenta que el Dr.
Soto ha enviat invitació a assistir a ‘acte on es presentarà el protocol d’actuació dels
Equips d’Emergències dels centres del CSA.
5.6. Acredita. Ja disposem de l’autorització com administradora per part de secretaria
en la introducció de la sol·licitud de crèdits de FCPS. S’ha renovat l’acreditació dels
cursos de SVAT. S’han enviat la sol·licitud per als cursos de SVI i la Rosa M Riba
presenta algunes de les dificultats superades i altres que caldrà rectificar quan
disposem de la nova web.
6. Activitat formadora de les entitats. Es presenta el rànquing d’entitats i cursos fets. En
aquest moments tenim en un mateix llistat totes les empreses i entitats amb qui hi ha
signat conveni. S’acorda separar les entitats amb qui tenim conveni però no són
formadores. Per altra banda les que no tinguin activitats seran retirades de la web.
S’enviarà una nota a totes elles i quan es convoquin les reunions amb les entitats ja no se
les citarà.
7. Estudi sobre validesa de cursos SVB-DEA no presencials. Es revisen alguns aspectes del
formulari i s’acorden dates per a la reunió del brífing amb els instructors i les dates de
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realització de l’estudi amb participació d’alumnes del Tecnocampus de Mataró que
coordina el Dr. Carmona segons disseny ja discutit en anterior junta del 10 de gener 2017.
8. Homologacions dels instructores de SVA. Ja estan tancades les dates de les darreres
sessions. Es demana programar tres cursos genèrics especialment destinats a candidats
d’instructors de SVI.
Finalitza la reunió a les 19.30h
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