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5.4. Gestió de la Junta de Govern
5.4.1. Principals acords de la Junta de Govern


Proposta de canvi a la plataforma tecnològica de la borsa de treball del COIB
encarregada a l’empresa CV Tools.



L’enviament d’un escrit al President del Consejo de Estado, Excm. Sr. Francisco
Rubio Llorente, manifestant les nostres consideracions en relació a la possibilitat
de la col·legiació no obligatòria per determinades professions.



Aprovar el document “La vaga: un dret amb obligacions” i la seva publicació.



Assabentar-se de l’acceptació per part dels col·legis de Girona, Lleida i Tarragona
d’incorporar-se al Programa Retorn.



Acordar convocatòria de les eleccions per a la renovació de la Junta de Govern.



Aprovar la creació de la Comissió Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus
transmissibles per sang (CAIIV).



Ratificar el nomenament dels delegats comarcals i el contingut de la carta de
presentació que s’enviarà a les diferents institucions a les quals pertanyen.



Atorgar el Premi A prop teu 2011 a Isabel Pera Fàbregas.



Crear l’Observatori de seguiment de la retallada sanitària.



Aprovar el document de “Presa de posició del Col·legi davant les mesures de
retallada sanitària anunciades a Catalunya”.



Nomenament i formal presa de possessió de la Junta de Govern del Col·legi
resultant del procés electoral convocat el dia 16 de febrer de 2011 i resolt
mitjançant la votació del dia 19 de maig de 2011 i cessament efectiu dels
membres i càrrecs de la Junta de Govern.



Proposar que el vocal que formi part de la Comissió Permanent del COIB
s’estableixi de forma rotatòria pel període d’un any i que sigui l’infermer Joan
Francesc Conesa i Garrido.



Encarregar la descripció de la situació actual del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona pel que fa a les qüestions econòmica, patrimonial,
relacions amb proveïdors, relacions contractuals (contractes RRHH, assessors
externs...) al Sr. Lluís Estartús i Carbó.



Encarregar la descripció de la situació especifica dels sistemes d’informació del
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona al Sr. Laurentino Martí
Aguasca, qui es coordinarà amb l’anterior.



Nomenar representant de la Junta de Govern, a la Comissió de Teràpies Naturals
a Montserrat Bayego i Salvador com a membre de la Junta de Govern.



Delegar els temes de l’àmbit docent a Anna Ramió Jofre, com a membre de la
Junta de Govern.



Delegar els assumptes relacionats amb l’exercici lliure de la professió infermera
a Montserrat Bayego i Salvador, com a representant de la Junta de Govern.
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Nomenar membres del Consell Plenari i la Comissió Permanent del Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya a Montserrat Teixidor Freixa,
Núria Cuxart Ainaud, Glòria Jodar Solà, Marta Olivares Obis i Joan Francesc
Conesa Garrido, previ cessament dels consellers anteriors.



Proposar Montserrat Teixidor com a candidata del COIB a la vacant de degana del
Consell.



Acomiadar a Josep París Gimenez del càrrec de gerent, així com de totes les
funcions inherents a la Gerència del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona.



Nomenar Núria Cuxart Ainaud comissionada de la Junta de Govern.



Acordar la contractació del Bufet d’advocats DENVER en substitució del Bufet
Vallbé.



Nomenar nou gerent del COIB a Joan Francesc Conesa Garrido.



Presentar a tràmit la consulta vinculant a Hisenda sobre els tipus d’activitat
(interna/ externa) econòmica desenvolupada a l’Espai Pujades del COIB.



Nomenar Albert Granero com a representant de la Junta de Govern en tots els
assumptes relacionats amb les delegacions comarcals del COIB.



Ratificar la reestructuració de l’organització de RRHH d’Arxiu i Biblioteca, així com
l’establiment de polítiques de suport a la catalogació i l’atenció als col·legiats en
presencia física.



Realitzar un seguiment exhaustiu dels pagament i ingressos per tal d’ajustar el
pla de tresoreria al màxim possible a la realitat.



Nomenar Antonio Torrejónón com a responsable de la Borsa de Treball.



Delegar la responsabilitat de la coordinació dels treballs a la candidatura de
Barcelona pel Congrés Internacional d’Infermeria del 2017 a Albert Tort i Marta
Olivares.



Delegar a Maria Antònia Campo Osaba com a referent de l’Àrea de Cooperació del
COIB.



Aprovar les iniciatives, finalitats i accions que es proposen com a línies de treball
conjuntes a desenvolupar al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya.



Aprovar el full de ruta per guiar l’actuació de la Junta de Govern davant del
problema de les retallades en matèria de sanitat i el document “Pla d’actuació
davant les retallades”, principals línies a reflexionar i pensar.



Aprovar la postura de la Junta de Govern davant l’anunci de la implantació del
tiquet moderador.



Aprovar el document sobre el problema generat per l’Institut Català de la Salut
amb el complement de docència retirat als professionals d’Atenció Primària.



Ratificar l’acord amb l’Institut d’Estudis de la Salut sobre les places perdudes de
residents d’infermeres familiars i comunitàries del 2011, per que s’acumulin a les
que corresponguin al 2012.



Aprovar l’informe expert sobre si les infermeres estan obligades a comunicar el
seu estat vacunal.
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Aprovar els termes del conveni entre el COIB i el Departament de Salut pel
desenvolupament de la Infermera virtual al sistema sanitari català.

