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ORDRE
SLT/43/2011, d’11 de març, de modiicació de l’Ordre SLT/457/2006, de 2 d’octubre, de creació del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, adscrit al
Departament de Salut.
Mitjançant l’Ordre SLT/457/2006, de 2 d’octubre, modificada per l’Ordre
SLT/599/2006, de 27 de desembre, i l’Ordre SLT/159/2010, de 16 de març, es va
crear el Consell de la Professió Infermera de Catalunya, adscrit al Departament
de Salut, com a òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer
a Catalunya.
L’experiència assolida durant els anys de funcionament del Consell de la Professió Infermera de Catalunya fa palesa la necessitat de dur a terme determinades
modificacions per qüestions d’eficàcia organitzativa.
En conseqüència, d’acord amb el que disposen els articles 12 i 22 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,
ORDENO:
Article únic
Es modifica l’Ordre SLT/457/2006, de 2 d’octubre, de creació del Consell de la
Professió Infermera de Catalunya, adscrit al Departament de Salut, en els termes
següents:
1. L’article 3.1 queda redactat de la manera següent:
“3.1 El Consell de la Professió Infermera de Catalunya es compon de les persones
membres següents:
”a) Un/a president/a, que és el/la secretari/ària d’Estratègia i Coordinació del
Departament de Salut.
”b) Un/a vicepresident/a primer/a, designat/ada pel/per la conseller/a de Salut
d’entre els vocals en representació de l’Administració sanitària, amb titulació
d’infermer/a.
”c) Un/a vicepresident/a segon/a designat/ada d’entre els i les vocals no pertanyents
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per aquests i aquestes vocals.
”d) Un/a secretari/ària, representant de l’Administració sanitària amb titulació
d’infermer/a, que actuarà amb veu i sense vot.
”e) Vocals:
”El/La secretari/ària general del Departament de Salut.
”El/La director/a del Servei Català de la Salut.
”El/La director/a gerent de l’Institut Català de la Salut.
”Una persona designada pel secretari/ària d’Estratègia i Coordinació, d’entre
personal que sigui infermer/a amb vinculació funcionària, estatutària de serveis
de salut o laboral del Departament de Salut o dels ens i organismes que en depenen.
”El/La degà/ana del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya
i quatre infermers/eres en representació dels col·legis d’infermeria.
”El/La president/a de l’Associació Catalana d’Infermeria.
”El/La president/a de l’Associació Catalana de Llevadores.
”El/La president/a de la Societat Catalana d’Infermeres de Salut Mental.
”El/La president/a de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de
Catalunya.
”El/La president/a de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica.
”El/La president/a de la Comissió d’Infermeria del Consell Català d’Especialitats
en Ciències de la Salut.
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”Dos/Dues infermers/eres designats/ades a proposta de l’Institut Català de la Salut,
un/una en representació de l’àmbit d’atenció primària, i l’altre/a en representació
de l’àmbit d’atenció hospitalària.
”Sis infermers/eres en representació de les organitzacions que agrupen els centres
sanitaris de Catalunya, exclòs l’Institut Català de la Salut.
”El/La president/a de l’Associació de Directors d’Escoles d’Infermeria de Catalunya
i un/una infermer/a designat/ada a proposta de l’esmentada Associació.
”Dos/Dues infermers/eres en representació de SATSE.
”Dos/Dues infermers/eres en representació de CCOO.
”Dos/Dues infermers/eres en representació d’UGT.
”Dos/Dues infermers/eres en representació de CATAC.
”Dos/Dues infermers/eres en representació de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC).
”Un/Una infermer/a en formació pel sistema de residència designat/ada a proposta de la Comissió d’Infermeria del Consell Català d’Especialitats en Ciències
de la Salut.
”Sis infermers/eres de reconegut prestigi designats/ades pel/per la conseller/a
de Salut.”
2. L’article 5.1 queda redactat de la manera següent:
“5.1 La Comissió de treball competent en aspectes relatius a l’ordenació de la
professió infermera està composta per les persones membres del Consell de la
Professió Infermera de Catalunya següents:
”a) President/a, el/la degà/ana del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria
de Catalunya.
”b) Un/a secretari/ària, representant de l’Administració sanitària amb titulació
d’infermer/a, que actuarà amb veu i sense vot.
”c) Vocals:
”La persona designada pel secretari/ària d’Estratègia i Coordinació, d’entre personal amb titulació d’infermer/a i vinculació funcionària, estatutària de serveis de
salut o laboral del Departament de Salut o dels ens i organismes que en depenen.
”Dos/Dues infermers/eres d’entre els/les designats/ades a proposta de les organitzacions d’infermeria col·legials.
”El/La president/a de l’Associació Catalana d’Infermeria.
”El/La president/a de l’Associació Catalana de Llevadores.
”El/La president/a de la Societat Catalana d’Infermeres de Salut Mental.
”El/La president/a de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de
Catalunya.
”El/La president/a de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica.
”El/La president/a de la Comissió d’Infermeria del Consell Català d’Especialitats
en Ciències de la Salut.
”Dos/Dues infermers/eres designats/ades a proposta de l’Institut Català de la Salut,
un/una en representació de l’àmbit d’atenció primària, i l’altre/a en representació
de l’àmbit d’atenció hospitalària.
”Tres infermers/eres d’entre els/les designats/ades a proposta de les organitzacions
que agrupen els centres sanitaris de Catalunya, exclòs l’Institut Català de la Salut.
”Un/Una infermer/a d’entre els/les designats/ades a proposta de les escoles
d’infermeria.
”Un/Una infermer/a en representació de SATSE.
”Un/Una infermer/a en representació de CCOO.
”Un/Una infermer/a en representació d’UGT.
”Un/Una infermer/a en representació de CATAC.
”Un/Una infermer/a en representació de la Federació d’Associacions Professionals
d’Infermeria de Catalunya (FAPIC).
”Un/Una infermer/a en formació pel sistema de residència designat/ada a proposta de la Comissió d’Infermeria del Consell Català d’Especialitats en Ciències
de la Salut.
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”Sis infermers/eres d’entre els/les designats/ades pel/per la conseller/a de Salut.
”La representació professional en la Comissió ha de garantir la presència d’infermers/eres dels diferents àmbits d’activitat del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya.
”Les propostes de les organitzacions d’infermeria col·legials per a la designació
de les persones membres de la Comissió han de respondre a un criteri de representació adequada del territori.”
3. L’article 6.1 queda redactat de la manera següent:
“6.1 La Comissió de treball competent en aspectes relatius a l’exercici professional del col·lectiu infermer del sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya està composta per les persones membres del Consell de la Professió
Infermera de Catalunya següents:
”a) President/a, un/una infermer/a designat/ada de forma rotatòria i anualment
pel/per la conseller/a de Salut d’entre els i les professionals proposats/ades per les
organitzacions i agrupacions sindicals i a proposta d’aquestes, la funció del/de la
qual serà, a banda de les inherents a l’exercici de la presidència de la Comissió, la
mediació per tal d’obtenir el màxim consens en l’exercici de les funcions d’aquesta
Comissió.
”b) Un/a secretari/ària, representant de l’Administració sanitària amb titulació
d’infermer/a, que actuarà amb veu i sense vot.
”c) Vocals:
”Un/Una infermer/a d’entre els/les designats/ades a proposta o en representació
de l’Administració sanitària.
”Dos/Dues infermers/eres d’entre els/les designats/ades a proposta de les organitzacions d’infermeria col·legials.
”El/La president/a de l’Associació Catalana d’Infermeria.
”El/La president/a de l’Associació Catalana de Llevadores.
”El/La president/a de la Societat Catalana d’Infermeres de Salut Mental.
”El/La president/a de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de
Catalunya.
”El/La president/a de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica.
”El/La president/a de la Comissió d’Infermeria del Consell Català d’Especialitats
en Ciències de la Salut.
”Dos/Dues infermers/eres designats/ades a proposta de l’Institut Català de la Salut,
un/una en representació de l’àmbit d’atenció primària, i l’altre/a en representació
de l’àmbit d’atenció hospitalària.
”Tres infermers/eres en representació de les organitzacions que agrupen els
centres sanitaris de Catalunya, exclòs l’Institut Català de la Salut.
”Un/Una infermer/a en representació de SATSE.
”Un/Una infermer/a en representació de CCOO.
”Un/Una infermer/a en representació d’UGT.
”Un/Una infermer/a en representació de CATAC.
”Un/Una infermer/a en representació de la Federació d’Associacions Professionals
d’Infermeria de Catalunya (FAPIC).
”Un/Una infermer/a en formació pel sistema de residència designat/ada a proposta de la Comissió d’Infermeria del Consell Català d’Especialitats en Ciències
de la Salut.
”Un/Una infermer/a d’entre els/les designats/ades pel/per la conseller/a de Salut.
”La representació professional en la Comissió ha de garantir la presència d’infermers/eres dels diferents àmbits d’activitat del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya.”
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen l’Ordre SLT/599/2006, de 27 de desembre, de modificació de l’Ordre SLT/457/2006, de 2 d’octubre, de creació del Consell de la Professió Infermera
de Catalunya, adscrit al Departament de Salut (DOGC núm. 4792, de 4.1.2007), i
l’Ordre SLT/159/2010, de 16 de març, de modificació de l’Ordre SLT/457/2006, de
2 d’octubre, de creació del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, adscrit
al Departament de Salut (DOGC núm. 5595, de 25.3.2010).
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 11 de març de 2011
BOI RUIZ I GARCÍA
Conseller de Salut
(11.069.138)
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