Informe anual 2019

10.1. Gestió de la Junta de Govern
10.1.1. Principals acords de la Junta de Govern


Col·laborar amb 600 euros i fer difusió de la 1a Cursa Solidària de Marxa Nòrdica, una iniciativa
de l’Associació de pacients amb malalties pulmonars i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet i Rural Salut, i traslladar a Infermera virtual la proposta de col·laboració.



Aprovar la data de l’Assemblea General Ordinària pel 20 de març de 2019, en primera
convocatòria a les 16.30h i segona a les 17h.



Subvencionar amb 600 euros la I Jornada de l’Associació Catalana d’Imatge Corporal i
Dermoestètica d’Infermeres.



L’adhesió al document PDA Bullying.



Cedir l’auditori a l’Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia per a la celebració de la seva
reunió anual.



Ratificar la subvenció de 600 euros per a la 1a Jornada d’Infermeria relacionada amb la Donació
i el Trasplantament.



Ratificar l’adhesió al manifest respecte a la inserció d’un dispositiu intrauterí.



Aprovar el posicionament sobre les infermeres a les escoles per donar-ne trasllat al Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya per a la seva aprovació.



Ratificar l’acord aprovat via telemàtica sobre la creació de la TIAP.



L’adhesió a la plataforma en defensa del dret a l'atenció de les persones en situació de
dependència.



L’adhesió al decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit dels col·legis professionals de Catalunya
de la Intercol·legial.



Aprovar una subvenció de 600 euros pel Congreso AEEC 2019.



Aprovar l’adhesió al 44è Congrés Mundial d’Hospitals.



Recolzar l’observatori de les agressions a professionals sanitaris i treballar conjuntament amb el
COMB.



Donar suport a la candidatura de Barcelona per a l’Organització del Congrés Mundial de Recerca
en Cures pal·liatives del 2022.



Donar una subvenció de 600 euros a la 6a Jornada Catalana d’Infermeria del Treball i Salut
Laboral.



Donar una subvenció de 600 euros al VIè Congrés de la Societat Catalano Balear de Cures
pal·liatives.



Aprovar la creació del grup de cures infermeres del col·lectiu LGTBIQ.



Donar una subvenció de 600 euros per a les jornades de Geriatria organitzades per la Vocalia
d’Infermeria Geriàtrica.



Convocar eleccions per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern pel 24 de febrer de
2020.



La signatura del conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya a l’objecte d’implementar la signatura
electrònica en els sistemes d’informació del Departament de Salut.



Fer difusió del projecte RELAT-Hos i fer una aportació al crowfunding de 600 euros.
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