Informe anual 2014

9.1. Gestió de la Junta de Govern
9.1.1. Principals acords de la junta de Govern


Mantenir la congelació salarial de tot el personal del COIB pel proper any 2014.



Convocar l’Assemblea general 2013 el dia 27 de març de 2014 a les 17h en 1ª convocatòria
i 17:30 en 2ª.



Crear una Fundació amb objectius, finalitats i estructura, així com sotmetre aquest projecte
a l’aprovació definitiva de l’Assemblea general.



Aprovar l’informe elaborat per la Comissió deontològica sobre l’avantprojecte de Llei
Orgànica per a la Protecció de la Vida del Concebut i els Dret de la Dona Embarassada.



Donar suport a la iniciativa de demanar que la Federació Salut Mental Catalunya sigui
guardonada amb la Creu de Sant Jordi 2014.



Posar en marxa la Comissió de Maltractament i Salut: Programa AJUDA.



Ratificar l’acreditació DAC en Drenatge Limfàtic a Concepción Olivé Samper amb núm.
col·legiada 16017.



Ratificar la dedicació d’un número de l’INFLUEIXES a un Monogràfic de gestió corporativa
que inclogui l’evolució de la gestió financera 2011-2013.



Aprovar l’adhesió del COIB al Dia Mundial de l’Activitat Física.



Aprovar la col·laboració del COIB amb un import de 300€, a la publicació de la UB
“Infermeres en el cine” de la que són autores Teresa Icart Isern, Pilar Delgado Hito i Laura
de la Cueva Ariza.



Activar el procediment jurídic sobre les reiterades denegacions a tràmit de determinades
activitats formatives en el CCFPS.



Ratificar l’aprovació del DAC en acupuntura pels col·legiats: Tania Moreno Aguilar i José
Manuel Carrión Milan.



Suspensió cautelar dels cursos de prescripció del COIB i esforços en la recuperació dels
‘No aptes’.



Acceptar en conformitat l’acta d’inspecció proposada per l’AEAT, que estableix una prorrata
de l’IVA de 80% / 20%, a l’activitat diferenciada coneguda com “Espai Pujades”.



Encarregar la redacció d’un dictamen sobre les condicions urbanístiques i constructives
entre el conjunt d’edificis de la finca del COIB i l’Escola la Salle, imprescindible per procedir
a l’acord de permuta de terrenys.



Assumir en conformitat l’acta d’inspecció i disposar d’una regularització del 80%. Això
significarà que s’haurà de retornar el 20% de la quantitat que Hisenda va retornar.



Establir un acord de col·laboració del COIB amb la Taula per la Infància i Adolescència a
Catalunya (TIAC) per un import anual de 400€.



Crear un Sistema d’equivalència pels treballs de postgrau i màster on el tema se centri en
les TNIC/ICCI i la Infermeria, a desenvolupar per la Direcció de Programes del COIB amb
la col·laboració de la Comissió de Teràpies Naturals i Complementàries del COIB, amb la
finalitat de dotar-los del reconeixement necessari per a l’obtenció del DAC.



Crear l’APP de formació del COIB.



Calcular el preu de matrícula dels cursos 2014/15 per a col·legiades amb la fórmula
2€/hora/ alumne.
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Ratificar a Mar Caparrós i Gisel Fontanet com a representants del COIB al Consell Comissió
Salut i Escola.



Continuar treballant dins del Pla d’Acció, l’estudi de satisfacció sobre la prescripció no
mèdica, mitjançant enquestes adreçades a conèixer l’opinió de metges i infermeres, per
poder visualitzar i conèixer les conseqüències sobre qualitat assistencial i relacions
professionals. Aquest encàrrec es desenvoluparà durant els propers mesos amb la creació
d’un camp de treball estable des del COIB assessorat per un expert: Josep Ma. Monguet
de la UPC, que es qui realitzarà, explotarà i publicarà l’enquesta.



Aprovar el conveni marc de col·laboració en relació al Portal Infermera virtual, entre el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona.



Contractar Confirming Banc de Sabadell per un valor de 600.000 euros i una reducció de
la pòlissa de crèdit per un valor màxim de 300.000 euros.



Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Direcció General de Policia i el Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona per a la determinació de fórmules concretes
i específiques d’impuls, desenvolupament i aprofitament conjunt del portal Infermera
virtual creada pel COIB i dels seus continguts.



Identificar la Fundació amb el nom Infermeria i societat.



Posar en marxa una Gestoria Col·legial mitjançant un model de col·laboració i associació
entre COIB – SOLFICO – DENVER, per prestar serveis a col·legiades i familiars de 1er grau,
societats professionals i infermeres emprenedores, en les condicions especificades.



Mantenir el contracte de la pòlissa de RCA amb les millores obtingudes amb l’asseguradora
AMA.



Sol·licitar un informe complet sobre l’escenari i condicionants que emmarcaran les
properes eleccions 2015 als serveis jurídics del COIB.

