
 ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 24 DE GENER DE 2023 
Reunits els Drs. Francesc Carmona, Abel Martínez, Yolanda Díaz, Jose Manuel Giraldo i Josefina Galán.  

Excusa la seva presencia el Dr. Pere Subirana 

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anteriors del dia 10 de Gener de 2023. 

 

2.- ERC 

- El manual d’SVB en castellà està enviat, pendent de que el posin a la web. 

- Els canvis demanats de comunicació entre CoSy i coneix ja estan en marxa 

- Demanat a l’ERC el pagament únic per a tots els cursos del CCR. Pendent de resposta 

- Pendent demanar la sincronització dels cursos de recertificació, una vegada aprovat el 

pagament únic.  

 

3.- Certificats Directors 

- Els directors dels cursos del CCR sol·liciten un certificat de la seva participació com a 

directors, que actualment no existeix. Es demanarà a coneix. 

 

4.- ISPC 

- Pendent conveni entre el CCR i l’ISPC 

- Tenen plataforma pròpia, perquè no formen part de la Acadèmia. 

 

5.- Web 

- S’ha d’actualitzar la pàgina en castellà, que ha de ser idèntica a la pàgina en català. Es 

demanarà al programador des de secretaria 

- Els documents que es generin es penjaran a les dos pagines. No caldrà traduir-los al 

castellà. 

 

6.- Tresoreria 

Els pressupostos any 2023 hauran d’incloure 

- Llibre Dr. Balançó 

- Pressupost Programa Escoles, incloent sou de la Sra. Eli González. 

- Congrés ERC 

- Grups de Treball: Cursos ETC, Jornada Politrauma-CCR, revisió traduccions (manual 

SVB en castellà) 

- Trasllat i pàrquing a cursos i altres esdeveniments. 

 

7.- SVe 

- Remuneració cursos i coordinació. No hi ha remuneració per els referents CCR, ja que es 

considera una activitat voluntària. Es remuneraran els cursos, les jornades de  coordinació 

i de sensibilització 

- El preu de l’hora presencial serà de 60€ 

- Es pagarà el desplaçament, contra un tiquet de benzina,  quan la distancia entre domicili 

i lloc del curs o jornada sigui > a 50km. 

- S’ha programat un curs d’instructors per a Escoles Piues. Sol·licitat al Dr. Giraldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- Grups de Treball 

- SVB. Es responen preguntes realitzades per el GT d’SVB:  

o Es pot fer servir la plataforma CCR per informació que no estigui a la part online 

del curs. 

o Les noticies que han d’estar a la pagina web, s’enviaran al Dr. Martínez, i aquest 

a la Rosa. 

o Al curs d’SVB (format normalitzat) se li pot afegir un mòdul de 1ers auxilis. Es 

farà segons programa establert. 

o Sol·liciten un correu de la Acadèmia.  

 

- SVP. El Dr. Martínez serà el coordinador del GT pediàtric, durant l’actual moment 

d’impàs, degut a la excedència demanada per l’actual coordinador, Dr. Antonio de 

Francisco. 

 

9.- Sobrevinguts 

- Queden aprovats els certificats d’espais cardioprotegits enviats al CD per la Dra. Díaz. 

La secretaria portarà registre. 

- Premis i Beques. El representant del jurat de la Societat Catalana de Pediatria ha declinat 

la seva participació. Pendent de substitució. 

- El material del CCR quedarà ubicat a la Acadèmia. 

- Es proposa buscar una persona per la cura del material del CCR. Pendent de definir 

funcions i remuneració. 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 7 de febrer de 2023 a les 17:30h.  

 


