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


Aprovar la data de l’Assemblea General Ordinària pel 15 de març de 2017, en primera
convocatòria 16:30 i segona 17:00h.



Aprovar la incorporació de María Teresa Sanz Osorio com a membre de la Vocalia de Salut
Mental del COIB.



Aprovar la incorporació de Miguel Angel Hidalgo Blanco com a membre de la Comissió de
Docència del COIB.



Aprovar la subvenció de la inscripció complerta del les infermeres que formin part de la plantilla
del COIB, membres de la Junta de Govern, membres de les vocalies, àrees, grups de treball i
persones que treballin vinculades al COIB.



Aprovar que Montserrat Santé encapçali la delegació del Vallès Occidental – Sabadell.



Encarregar a Denver Advocats que porti a terme totes les accions extrajudicials necessàries per
reclamar a Banc Sabadell la eliminació de la clàusula terra de la hipoteca i la devolució del pagat
de més amb caràcter retroactiu, en nom i representació del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona.



Aprovar la incorporació de Maria Sardà com a membre de la Vocalia d‘Infermeria Geriàtrica del
COIB.



Sol·licitar l’aplaçament del pagament de les quotes pel retornament del deute al Consejo
General.



Cobrir les dues places vacants de la Comissió Deontològica i augmentar la comissió en un
membre més.



Col·laborar amb el Grup Gisme en el projecte de formació “Centre: Formació innovadora per a
una societat de totes les edats”.



Aprovar la memòria 2016.



Aprovar l’execució del pressupost 2016 i pressupost 2017.



Preparar un document de posicionament del COIB en relació a l’estat del sistema sanitari públic
per a publicar-lo en el moment que sigui necessari.



Destinar 300 euros per premiar els 3 millors treballs de final d’especialitat presentats a la 2ª
Jornada d’Infermeria Pediàtrica del 8 de maig al COIB.



Acordar la ratificació del DAC d’acupuntura a Teresa Pujadas Lafarga i Teresa Miranda Garcia.



Aprovar la subvenció de 600 euros per al 38è Congrés nacional de l’Asociación Española de
Enfermería en Cardiología.



Destinar la quantia de 16.000 euros com a ajudes per a la publicació en Open Acces sobre article
acceptat, en base als criteris establerts des del departament de recerca.



Aprovar la subvenció de 600 euros per a la trobada dels 40 anys dels estudis universitaris.



Acordar de manera provisional finançar la quota de col·legiació de les infermeres que, dins del
programa Ajuda, pateixin violència econòmica.



Aprovar la subvenció de 600 euros a la Jornada de Residents de l’AIFICC.



Aprovar l’adhesió del COIB al Manifiesto BCN4EMA.



Aprovar l’adhesió del COIB a la xarxa Barcelona + Sostenible.



Acceptar, proposar i presentar la candidatura de Carmen Ferrer a la presidència del CGE i
publicar-ho a les xarxes socials i a la pàgina web.
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Aprovar fer una entrevista a la infermera Carme Boix, autora del projecte sobre l’assaig clínic del
pacient expert en diabetis tipus II després que hagi rebut el premi a la millor comunicació en el
Congrés de metges i biòlegs de Catalunya.



Aprovar la nova logotipia proposada per l’àrea de comunicació i màrqueting.



Aprovar l’adhesió al manifest per a sol·licitar alternatives al preservatiu e la prevenció del VIH a
través de les relacions sexuals redactat pel centre comunitari BCN Checkpoint.



Aprovar la signatura del conveni entre el COIB i el TIC Salut per a donar suport i ajudar a buscar
referents en l’acreditació de les apps.



Aprovar el pagament de la subvenció de 3.000 euros a la Fundació Congrés Català de Salut
Mental (FCCSM).



Aprovar el nou perfil de la infermera gestora de la imatge corporal i el DAC corresponent.



Fer els treballs d’estudi previs per a poder preparar la campanya per a la visibilització de la
infermera.



Aprovar la subvenció del 25% de les inscripcions a la Jornades de Residències de Catalunya a les
infermeres col·legiades al COIB.

10.1.2. Representació de Col·legi
Actes polítics i/o socials


Concert de la Sanitat. Fundació Avendis Donabédian. Barcelona, 11 de gener de 2017. Albert
Tort Sisó, Joan Conesa Garrido.



Acte “La salut i la sanitat a Catalunya”. Partit Demòcrata. Barcelona, 4 de febrer de 2017.
Albert Tort Sisó i Sol Muñoz Moreno.



Acte de presentació del Cercle de Salut. Barcelona, 13 de febrer de 2017. Albert Tort Sisó, Sol
Muñoz Moreno, Joan Conesa Garrido.



Compareixença parlamentària del Projecte de Llei d'universalització de l'assistència sanitària.
Parlament de Catalunya. Barcelona, 14 de març de 2017. Albert Tort Sisó.



Acte de signatura del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Barcelona i l’associació
Intercol·legial en l’àmbit de l’atenció a les persones asilades i immigrants amb la finalitat de
promoure la seva inclusió en els col·legis professionals. Barcelona, 28 de març de 2017. Albert
Tort Sisó.



Acte d’homenatge pòstum al Sr. Josep M. Camps, en el marc del Dia Internacional de la
Infermera. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida. Lleida, 5 d’abril de 2017. Albert
Tort Sisó.



Cerimònia d’inauguració del Conrés Internacional d’Infermeria. Barcelona, 27 de maig de 2018.
Albert Tort Sisó, Glòria Jodar Solà, M.Teresa Rubio Álvarez, Marta Olivares, Joan Conesa
Garrido, Enric Mateu Viladomat, Anna M. Ramió Jofre, Noemí Obregón Gutiérrez, Albert Granero
Lázaro, Montserrat Bayego Salvador, M. Carmen Bastero Navarro i Ester López Luna.



Acte de celebració del 40è aniversari de l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES).
Barcelona, 30 de maig de 2018. Albert Tort Sisó.



Acte d’inauguració de les noves instal·lacions de l'Hospital del Mar. Barcelona, 7 de juny de
2018. Albert Tort Sisó.



Homenatge a Carles Capdevila. Gestionando hijos. Educar es todo. Barcelona, 9 de juny de
2017. Isabel Llimargas Doña.



Compareixença parlamentària de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal,
de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. Parlament de Catalunya. Barcelona, 12 de
juny de 2017. Albert Tort Sisó.
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