Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i la Societat
Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències de la Fundació
Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
de Balears, per promoure i impulsar el cicle formatiu de grau mitjà
d’Emergències Sanitàries (CFPM SA30)
Intervenen
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Angel Luís Miguel
Rodríguez, director general de Formació Professional, nomenat pel Decret 227/2021, de 15
de juny, (DOGC núm. 8435, d’16 de juny de 2021), i actuant en virtut de la Resolució
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
Per la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències de la Fundació
Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, en
endavant SOCMUE, amb NIF G61421418, inscrita en el Registre de Fundacions Privades
de la Generalitat de Catalunya amb data 1 de juliol de 1996, amb número 1038 i amb
domicili al Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 08017-Barcelona davant el Notari Sr. Amador
López Baliña, en data 28 de gener de 1997 i amb el número de Protocol 3463, la
representen el senyor Òscar Miró Andreu, nomenat president de la Societat Catalana de
Medicina d’Urgències i Emergències, escollit en sufragi de socis en data de 29 de juny de
2018 celebrada a Barcelona, segons consta en acta de dita societat i en ús de les facultats
atribuïdes pels Estatuts de SOCMUE, i la senyora Mercè Balcells Boix, en virtut de gerent de
la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal
suficient per formalitzar aquest acte i
Manifesten:
a) Que la vitalitat productiva i laboral del sector de les urgències i emergències
sanitàries és possible de mantenir i millorar mercès a l’impuls empresarial i al suport
de les institucions que possibiliten dotar als professionals d’aquest sector d’una major
competitivitat.
b) Que la formació professional ha de donar resposta a les necessitats del teixit
productiu i de serveis amb l’adequació dels ensenyaments professionals.
c) Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Educació, considera necessària aquesta col·laboració per a la promoció i l’impuls
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del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries i per a la millora de la
formació i competències de l’alumnat del mateix cicle formatiu en l’àmbit de les
urgències i emergències en l’ atenció primària i hospitalària.
d) Que la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SOCMUE) té,
entre els seus objectius descrits als seus Estatuts:

-

Promoure el desenvolupament de les urgències i emergències
Promoure la formació continuada del personal sanitari d'urgències i emergències
Assessorar els organismes públics en matèria de medicina d'urgències i
emergències
- Participar activament amb les universitats i centres educatius en el
desenvolupament científic, tècnic i formatiu de les activitats relacionades amb la
medicina d'urgències i emergències
- Promoure el desenvolupament de la categoria professional del tècnic en
emergències
e) Que el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació
professional inicial, estableix en el seu article 8 que s’ha de fomentar la participació i
col·laboració de les empreses i entitats en el procés formatiu de l’alumnat i en la seva
inserció.
-

D'acord amb l'exposat i en el marc del que disposa, en referència als convenis de
col·laboració que subscriuen les administracions públiques, els articles 108 a 112 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, amb l'objectiu principal de fomentar la formació professional inicial, les parts que
subscriuen aquest conveni
Acorden:
Clàusula primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Departament
d’Educació i la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències per establir
diverses actuacions per promoure i impulsar el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències
Sanitàries (CFPM SA30).
Dites actuacions es concreten en:
a) Impulsar la col·laboració de les empreses del sector de les emergències sanitàries
en la formació en centres de treball.
b) Aportar personal expert per a la millora de la formació i la qualificació professional de
l’alumnat.
c) Adaptar el currículum del cicle formatiu a les necessitats de les empreses del sector.
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d) Col·laborar en la formació del professorat per a la millora de la formació i la
qualificació professional.
e) Impulsar la transferència de coneixement i tecnologia.
f)

Difondre i promoure el cicle el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries
(CFPM SA30)

Són objecte d’aquest conveni tots els instituts de Catalunya de titularitat del Departament
d’Educació que imparteixin el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries (CFPM
SA30).
Clàusula segona. Formació en centres de treball
1. SOCMUE es compromet a:
a) Difondre i impulsar la formació en centres de treball dels cicle formatiu objecte d’aquest
conveni entre les empreses del sector de les emergències sanitàries i l’entorn dels
serveis d’ urgències hospitalàries i de l’atenció primària, a través dels mitjans de
comunicació d’àmbit general i empresarial, i de les jornades i actuacions d’informació
oportunes.
b) Col·laborar en el disseny d’un model específic de seguiment i avaluació de la formació
en centres de treball del cicle d’emergències sanitàries.
2. El Departament d’Educació es compromet a:
a) Organitzar reunions informatives per a les empreses sobre l’organització i funcionament
de la formació en centres de treball.
D’acord amb l’article 2 de l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, serà necessària la
subscripció d’un conveni de col·laboració específic entre l’empresa o entitat col·laboradora i
la direcció o la titularitat del centre en què s’imparteix el currículum o la formació
corresponent, que reculli el contingut mínim previst a l’article 18 de l’Ordre esmentada.

Clàusula tercera. Aportació de personal expert
1. SOCMUE es compromet a:
a) Aportar personal expert per assessorar i prestar suport tècnic i d’assessorament al
professorat del cicle formatiu objecte d’aquest conveni en els continguts curriculars.
b) Impartir formació complementària a l’alumnat amb el vist-i-plau del centre educatiu.
c) Participar, a través del seu personal expert, en actes de difusió i activitats didàctiques
organitzades per l’Institut relacionades amb el cicle formatiu objecte d’aquest
conveni.
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2. El Departament d’Educació es compromet a:
a) Assessorar SOCMUE en els aspectes metodològics de la formació contínua.
Clàusula quarta. Organització del currículum
1. SOCMUE es compromet a:
a) Assessorar i orientar al professorat del Departament d’Educació del cicle formatiu
objecte del conveni en els nous continguts tecnològics.
b) Participar en els equips de treball que pugui organitzar l’Institut objecte del conveni per
adequar el currículum a les necessitats del perfil professional corresponent.
2. El Departament d’Educació es compromet a:
a) Actualitzar el currículum dels cicles formatius, objecte d’aquest conveni, tot considerant
les propostes de SOCMUE, per adequar-lo a les necessitats del perfil professional
corresponent.
Clàusula cinquena. Formació del professorat
1. SOCMUE es compromet a:
a) Comunicar a l’Institut la formació organitzada per SOCMUE per als professionals del
sector.
b) Informar a les empreses del sector de la possibilitat d’acollir professorat per realitzar
estades formatives en les seves instal·lacions.
c) Proporcionar al professorat l’actualització de competències tècniques i metodològiques.
2. El Departament d’Educació es compromet a:
a) Detectar les necessitats formatives del professorat de la família professional objecte
d’aquest conveni per proposar a SOCMUE cursos dins el seu pla de formació als que
tingui accés el professorat de l’Institut.
b) Comunicar al professorat de la família professional objecte d’aquest conveni, les places
per a formació que SOCMUE posa a disposició de l’Institut.
c) Reconèixer la formació dins del Pla de Formació Permanent del Departament
d’Educació, sempre que SOCMUE acrediti que el professorat ha participat en l’activitat
formativa en un 80% o més del temps total del curs.
d) A través dels seus instituts, a cedir l’ús dels espais per a la impartició de formació dins el
marc que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres
educatius.
Clàusula sisena. Transferència de coneixement i tecnologia
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Ambdues parts es comprometen a impulsar la transferència tecnològica i de
coneixement entre les empreses del sector i els instituts vinculats a aquest conveni, per
desenvolupar treballs tècnics i elaborar projectes innovadors.
Clàusula setena. Promoció i difusió del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències
Sanitàries
1. SOCMUE es compromet a:
a) Col·laborar en l’organització d’activitats educatives programades per a l’alumnat de
secundària i de cicles formatius de la família professional de Sanitat, del centre educatiu
vinculat a aquest conveni o altres, com ara realització de tallers relacionats amb
l’especialitat, o xerrades relacionades amb les activitats empresarials, que permetin
complementar i enriquir la formació i l’orientació professional de l’alumnat.
b) Posar en contacte directe els centres educatius objecte d’aquest conveni i empreses del
sector amb la finalitat de facilitar la inserció laboral de l’alumnat i noves col·laboracions.
c) Col·laborar en la difusió de publicacions tècniques del sector.
d) Fer difusió d’aquest conveni de col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació.
e) Facilitar l’accés de l’alumnat del cicle formatiu objecte del conveni a formacions
organitzades per SOCMUE.
2. El Departament d’Educació es compromet a:
a) Difondre la informació del cicle formatiu objecte d’aquest conveni entre la població i les
empreses del territori, a través dels mitjans de comunicació d’àmbit general i
empresarial, i de les jornades i actuacions d’informació oportunes.
b) Col·laborar, a través de l’institut, en l’organització d’activitats educatives programades
per a l’alumnat de secundària i de la família professional de Sanitat del centre educatiu
vinculat a aquest conveni o altres, com ara visites tècniques a les seves dependències i
instal·lacions, realització de tallers relacionats amb l’especialitat, o xerrades relacionades
amb les activitats empresarials, que permetin complementar i enriquir la formació i
l’orientació professional de l’alumnat.
c) Establir mecanismes per a la fidelització de l’alumnat en la formació i actualització de les
seves competències professionals.
Clàusula vuitena. Protecció dels menors
Les parts es comprometen a que el personal, sigui propi o extern, que intervingui en
l’execució d’aquest conveni, compleix el que disposa l’article 57.1 de la Llei orgànica 8/2021,
de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència,
concretament amb el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per
qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats al títol VIII de la Llei orgànica
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10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, així com per qualsevol delicte de tràfic
d’éssers humans tipificat al títol VII bis del Codi Penal. Aquesta circumstància s’haurà
d’acreditar mitjançant la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”..
Clàusula novena. Protecció de dades de caràcter personal
a) Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora
de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la
vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el
Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018.
b) També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5
de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge i resta de normativa d’aplicació.
Clàusula desena. Publicitat de l'acord, transparència i bon govern
El Departament d’Educació fa públic els acords d’aquest conveni en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de
la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, d’acord al que estableix
l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Clàusula onzena. Creació de la Comissió de seguiment
1. Constitució de la Comissió de seguiment
Es constitueix la Comissió de seguiment integrada per:
a) El tècnic/a d’ordenació curricular de la família professional de Sanitat, que en serà el/la
president/a.
b) El coordinador d’FP del Consorci d’Educació de Barcelona o persona en qui delegui.
c) Un representant de SOCMUE amb possibilitat d’incorporar-ne un altre.
2. Funcions de la Comissió de seguiment
El seguiment, vigilància i control de les actuacions previstes en el conveni, amb els
objectius de donar compliment de l’objecte del conveni
Fer l’anàlisi i valoració del desplegaments dels acords i els seus resultats.
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Resoldre les qüestions sobre la interpretació i desplegament dels acords.
Resoldre l'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de
les parts
Determinar les conseqüències aplicables en el cas de que les parts incompleixin els
compromisos.
Promoure la col·laboració entre les dues parts.
Promoure i controlar les activitats dins del marc d’aquest conveni i mantenir els seus
estàndards de qualitat i resultats.
Resoldre dubtes sobre la interpretació o la modificació d'aquest conveni i controlar el
seu desenvolupament amb regularitat.
Fer una valoració global del conveni, amb preferència un mes abans de la data
prevista de finalització del mateix.
3. Reunions de la Comissió de seguiment
f)

La comissió es reuneix almenys un cop cada curs escolar per coordinar les actuacions i
fer-ne el seguiment.

g) Els acords presos en la reunió de la Comissió de seguiment, i aquelles observacions que
es considerin, s’han de registrar en acta, que és lliurada als membres de la Comissió de
seguiment.
Clàusula dotzena. Igualtat
Les parts signants estan compromeses amb la igualtat i la no discriminació, garantint l'accés
de les dones i els homes a la formació professional, podent establir accions positives
específiques que corregeixin les situacions en què un sexe o un altre estigui poc
representat, en determinades especialitats, i duent a terme accions d'orientació professional
no sexista.
Clàusula tretzena. Assegurances
El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança:
- de responsabilitat patrimonial i civil que cobreix els danys causats a terceres persones
pels seus empleats i dependents en l’exercici de les seves funcions o de l’activitat
professional per compte d’aquells, per acció o omissió, durant l’exercici de la seva
activitat, així com la responsabilitat civil professional.
- de danys materials que dóna cobertura del contingut dels béns immobles utilitzats amb
independència del títol que ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) i del
continent quan ostenti el títol de propietari, a fi de desenvolupar les funcions que li
corresponen.
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SOCMUE es compromet a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat objecte d’aquest
conveni, com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i
mitjans materials que s’utilitzin així com de l’acció o omissió dels seus empleats i
dependents.
Clàusula catorzena. Modificació i ampliació de la cooperació
Les parts signatàries, per unanimitat, poden, mitjançant addenda, modificar o ampliar els
acords d’aquest conveni, en tant que estigui vigent.

Clàusula quinzena. Vigència
Aquest conveni és vigent des de la data de la darrera signatura electrònica i per un
període quatre anys.
Les parts signatàries i per unanimitat, abans de la finalització de vigència del conveni,
poden fer pròrrogues, la suma de les quals no ha de sobrepassar els quatre anys
addicionals.
Clàusula setzena. Resolució del conveni
Són causes de resolució:
El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
L’acord unànime de tots els signants.
L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable del
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts
signants.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de
resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent.
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Clàusula dissetena. Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i li és d’aplicació el que s’estableix en el
capítol II de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en el capítol VI de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i en el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de
creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i
els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes de mutu acord en el si de la
Comissió de seguiment, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
Pel Departament d’Educació
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