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1. Presentació
La Junta de Govern ha intensificat enguany els seus esforços per apropar les possibilitats,
els serveis i totes aquelles activitats que ofereix el Col·legi i especialment les oportunitats
que ens ha brindat l’obertura de la nova seu de la corporació, que va obrir les portes l’11
de gener de 2010 a la zona del 22@ del Poblenou de Barcelona.
Les noves instal·lacions, que ofereixen una imatge corporativa potent i que reflexa el pes
social que ha anat guanyant la professió, han permès sobretot unir en un únic edifici tota
l’oferta professional i de serveis que s’ofereix a les més de 38.000 infermeres i infermers
col·legiats i incrementar de manera notable l’activitat corporativa.
El Col·legi, que durant els primers dies de l’any va obrir les portes de l’edifici amb
l’organització de visites guiades, ha triplicat aquest any la celebració d’actes
professionals, científics i de caire social. Per primera vegada s’ha organitzat la I Jornada
de Recerca en Infermeria i la I Jornada de Cooperació, cosa que ha permès arribar a més
col·legiades i col·legiats que fins ara no s’havien apropat al Col·legi.
La possibilitat de gaudir de més espai, ha permès realitzar algunes activitats obertes als
ciutadans, com els cicles de conferències sobre el paper de la dona en diverses cultures,
amb col·laboració amb l’associació Amics de la Unesco, organitzar la Setmana Gran, amb
activitats impulsades per infermeres i dirigides a persones grans i estrenar un nou format
d’acte, els espais col·loqui de salut mental.
El nou edifici ha permès obrir també l’Espai Pujades 350, que inclou la sala d’actes del
Col·legi, aules de formació, una sala d’exposicions i dues terrasses, que s’han
comercialitzat a una quinzena d’empreses i organitzacions interessades en realitzar
reunions, jornades i congressos. Es tracta d’una nova línia de negoci per invertir en la
millora permanent dels serveis col·legials.
Des del Col·legi s’ha seguit treballant per posar a l’abast documents, jornades i iniciatives
que ajudin al desenvolupament professional de la infermera. Les conferències sobre el
procés de regulació de la prescripció infermera i les especialitats infermeres, la publicació
del document L’aportació de la infermera a l’atenció primària i la tasca feta per
augmentar el nombre d’infermeres i infermers que utilitzen la Infermera virtual com a
instrument de treball són algunes iniciatives que s’han dut a terme.
Durant aquest any, s’ha creat també l’assessoria de l’exercici lliure, amb l’objectiu de
donar resposta i oferir suport personalitzat a les infermeres que es dediquen a aquesta
modalitat professional. Aquesta és una acció que s’ha posat en marxa com a resposta a
la proposta plantejada en l’estudi sobre l’exercici lliure de la professió infermera a
Catalunya, pioner a l’Estat Espanyol, que analitza la situació d’aquest col·lectiu i que
també s’ha publicat durant aquest any.
L’obertura de l’espai d’atenció a la ciutadania, la possibilitat que l’usuari pugui consultar
via online la col·legiació de la seva infermera i la creació de la fitxa personal del
col·legiat, accessible des de la web i que permet a les infermeres modificar i informar de
noves dades personals són algunes de les aplicacions que també s’han posat en marxa
enguany.
Ha estat un any intens, de molta feina i de treball sostingut, tal i com demostra tot el
contingut que trobareu detallat en aquesta memòria.
Mariona Creus i Virgili
Presidenta
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2.1. Gestió del Col·legi
2.1.1. Organització
El canvi més important que s’ha produït al Col·legi a nivell organitzatiu ha estat l’estrena
de la nova seu corporativa, que va obrir les portes l’11 de gener d’aquest any. Aquest
canvi, que s’ha efectuat després de tot un procés de trasllat des de l’antiga seu del carrer
Alcoi i de les antigues aules de formació del Col·legi, situades a Ronda de Sant Pere, ha
permès unificar en un únic edifici tots els serveis col·legials.
En només un any de vida al districte 22@ del Poblenou el COIB augmentat la seva
activitat en la celebració d’actes, jornades i conferències que han estat un punt de
trobada per les col·legiades i col·legiats. També ha permès llogar la sala d’actes, les
aules de formació, la sala d’exposicions i les terrasses, entorn batejat com a Espai
Pujades 350, a d’altres empreses i institucions.
L’obertura de la nova seu ha comportat tot un procés d’adaptació de l’edifici, a nivell de
mobiliari, de sistemes de subministrament, renovació de l’equipament informàtic i
d’adaptació d’una sala específica per als servidors. El canvi ha permès ampliar el nombre
de canals de comunicació cap a les col·legiades i col·legiats, amb la instal·lació de
pantalles informatives i d’un expositor per publicacions del COIB, instal·lada a la sala
d’espera de la planta baixa i a l’Espai Pujades 350.
Pel que fa als nous projectes endegats aquest any cal destacar la tasca iniciada per crear
el departament de Recursos Humans, que es farà efectiu el 2011 i que s’ha iniciat amb
l’elaboració d’uns itineraris de política i objectius de l’organització. Aquest procés donarà
com a resultat l’elaboració de diferents materials per millorar l’eficàcia de l’organització a
llarg termini, mitjançant intervencions constructives en els diferents processos i en
l’estructura de l’organització.
L’any 2010 ha propiciat un creixement organitzatiu, que ha requerit millores en la
col·laboració, coordinació i comunicació entre els diversos departaments i àrees del
Col·legi amb l’objectiu final de promoure una única cultura col·laborativa d’empresa, que
treballi cap a una mateixa direcció: la defensa i representació corporativa de les
infermeres i els infermers, amb les eines necessàries.
Durant aquest any s’ha continuat treballant amb els diferents informes financers i de
tresoreria i s’ha implantat un nou programa intern de rebuda de col·legiades i col·legiats.
El Col·legi ha creat la fitxa col·legial, que des de l’àrea col·legial de la web permet a les
infermeres i infermers consultar i modificar la informació personal que la corporació té a
la base de dades, coincidint amb l’adaptació a l’anomenada Llei Òmnibus, que obliga a
tots els col·legis professionals que oferir la possibilitat de realitzar tots els tràmits online.
Igualment, s’ha obert, a la pàgina web del COIB i de manera presencial, un espai
d’atenció a la ciutadania, que permet a l’usuari consultar l’estat de col·legiació de la
infermera i també fer arribar suggeriments i propostes a la corporació professional.
En el marc dels convenis Més Serveis, que permeten a les col·legiades i col·legiats gaudir
dels descomptes i ofertes amb empreses de diferents àmbits professionals, s’ha endegat
un nou servei de vivenda impulsat per Enfermería Habitat, entitat gestora del Consejo
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General de Enfermería per garantir l’accés a l’habitatge en condicions avantatjoses i
exclusives per a les infermeres.
Protecció de dades
Durant l’any 2010 s’ha realitzat l’auditoria de protecció de dades i s’ha treballat per
complir amb les últimes modificacions legislatives.
S’ha realitzat una nova versió dels procediments i registres interns del COIB.
Sistema de gestió de la qualitat
Durant l’any 2010 s’han realitzat les auditories internes i externes amb un resultat
àmpliament satisfactori. El Col·legi compta actualment amb la certificació del Sistema de
Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2008, certificació concedida per Bureau
Veritas amb el número 9004257.
S’ha revisat tota la documentació del sistema de gestió de la qualitat actualitzant
continguts, indicadors i procediments per a la seva adequació a la norma 9001:2008.
S’ha realitzat l’actualització de les enquestes de satisfacció i s’han fet on-line. També s’ha
introduït un nou mòdul de realització d’enquestes de satisfacció dels actes.
Durant l’any 2010 s’han rebut 101 queixes, 151 suggeriments i 44 agraïments.
S’ha incorporat al sistema de gestió de la qualitat els procediments de protecció de
dades.

2.1.2. Actualització de dades i expedients
A finals de desembre de l’any 2009 es va procedir al trasllat de l’arxiu d’expedients
personals de les col·legiades a la nova seu del Col·legi. Durant els primers mesos de l’any
2010 la principal activitat va consistir en la reubicació dels expedients col·legials al nou
espai. A més a més, es van recuperar els més de 5.000 expedients que componien el
Dipòsit Extern i que es trobaven a una empresa de custòdia documental degut a la
limitació d’espai que sofríem a l’antiga seu col·legial.
Per altra banda, es va continuar amb la revisió dels expedients personals. Aquesta tasca,
iniciada al novembre del 2005, va finalitzar a l’octubre del 2010 després de tractar els
últims 16.000 expedients durant aquest darrer any.
Ja al 2009 es va redactar un document amb les pautes d’ordenació de la documentació,
d’introducció de dades al programa gestor (Ulisses) i recomanacions per a la consulta
dels expedients personals. A aquest document se li ha donat al 2010 un registre ISO i
restarà com a manual de consulta tant de recordatori pels que ja el coneixen com d’eina
indispensable per a les noves incorporacions de personal al departament d’Administració.
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2.1.3. Gestió d’impagaments
Durant l’any 2010 s’han enviat un total de 2.723 cartes de reclamació de rebuts que ens
han permès regularitzar rebuts pendents. A 31 de desembre de 2010 resten pendents de
cobrament un total de 772 rebuts, que s’incorporen automàticament a la gestió
d’impagaments de l’exercici 2011.
Pel que fa al nombre de col·legiades i col·legiats en situació normalitzada respecte el seu
estat de pagament, aquest es situa en un 98,78%.

2.2. Caracterització de les col·legiades i col·legiats
Situació de les col·legiades i col·legiats
Situació

Núm.

Alta exercent

33.130

Alta no exercent jubilació

4.075

Alta no exercent invalidesa

653

Alta no exercent voluntàriament

172

Alta exercent pre-jubilació

46

Total

38.076

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

TOTAL

Altes

27
15

65
24

111
21

36
17

50
56

131
36

733
21

30
9

95
16

78
31

45
29

26
16

1.427
291

Total altes noves

42

89

132 53 106 167 754 39 111 109 74

42

1.718

Reingressos

13

9

22

13

17

14

22

7

22

25

12

8

184

Retorns per
expulsió

2

2

2

2

5

2

3

1

1

6

3

5

34

Altres (invalidesa,
jubilació)

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

5

24

15

22

17

25

8

23

31

16

13

223

156 68 128 184 779 47 134 140 90

55

1.941

Febrer

Noves
Per trasllat

Gener

Març

Moviments censals col·legials

Total canvis a
alta

17

12

Total altes

59

101

13

8

14

11

44

37

12

7

19

25

19

27

236

36

26

25

3

25

72

25

23

27

24

32

71

389

11

11

5

10

5

13

3

4

6

0

10

4

82

0

0

Baixes Trasllat
Baixa per no
exercir
Defunció
Impagament de
quotes
Total baixes

0

18

0

0

19

23

0

0

35

0

60

63

44

24

93

145

40

34

87

49

11

61 102

95
802

Evolució col·legiacions per mesos
754

109

74

Núm.

%

Dones

33.350

87,59

Homes

4.726

12,41

38.076

100,00

Total

Distribució per gènere

Homes
12,41%

Dones
87,59%
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S

Distribució de les col·legiades i col·legiats per gènere
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111

53

42

G
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D

132

et
em
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Distribució de col·legiades i col·legiats per edat
Distribució per edats
No informat

0,91

>69

7,10

65 a 69

2,94

55 a 64

16,09

45 a 54

20,71

35 a 44

21,12
31,12

<35
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Valors expressats en percentatge
Distribució per comarques
No informat

4
264

Fora de C atalunya

780

Altres comarques C atalunya

2042

Vallès Oriental

5441

Vallès Occidental
Osona

803

Maresme

2586
732

Garraf

253

Berguedà

18306

Barcelonès
Baix Llobregat

4648

Bages

1201

Anoia

543

Alt Penedès

473
0

2000

4000

6000

8000

10000 12000 14000 16000 18000 20000

Registre de societats professionals
Un total de 56 societats professionals s’han inscrit al registre que el Col·legi va posar en
marxa el 23 de gener de 2008. La creació d’aquest registre respon a l’aplicació de la Llei
2/2007, de 15 de març, de societats professionals i és d’obligat compliment per a les
societats que tenen per objecte l’exercici en comú d’una o diverses activitats
professionals i, per tant, per a les infermeres i infermers que exerceixen de manera
col·lectiva la professió infermera, sigui quina sigui la seva forma jurídica (societats civils,
limitades, anònimes, etc).
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2.3. La relació amb el Col·legi
2.3.1. Atenció a les col·legiades i col·legiats
2.3.1.1. Àrea d’Atenció Col·legial
Descripció i objectius
Aquesta àrea representa un enllaç bidireccional i àgil entre la persona col·legiada i el
Col·legi, amb capacitat de donar resposta el més aviat possible a qualsevol demanda
expressada.
El seu objectiu principal és vetllar per la bona atenció i bon servei del Col·legi a les
col·legiades i col·legiats, donar a conèixer tots aquells aspectes relacionats amb
l’actualitat professional i/o del Col·legi i fer arribar les demandes de les col·legiades als
diferents òrgans col·legials.
Aquest any també s’ha endegat el portal d’atenció ciutadana amb l’objectiu de donar
resposta a les comunicacions que faci el ciutadà amb tot el que fa referència a l’atenció
infermera.
Activitats


Gestió de demandes, suggeriments i queixes expressades per les col·legiades i
col·legiats.



Gestió de demandes d’atenció ciutadana.



Gestió de quotes joves, quotes reduïdes, quota de prejubilació, ajudes en situació
d’atur i ajudes en situació de baixa laboral per malaltia.



Programa “El Col·legi a les escoles”:
1. Presentació del COIB a onze escoles universitàries d’infermeria de la demarcació
de Barcelona.
2. Realització del tràmit de col·legiació de les infermeres i infermers acabades de
titular a tres escoles d’infermeria: EUI Ciències de la Salut de Vic, Fundació
Universitària del Bages i EUI Creu Roja.



Col·laboració amb el projecte prova pilot a la comarca d’Osona sobre la signatura
digital.



En col·laboració amb l’assessoria de formació, es realitzen activitats informatives
relatives a l’Espai Europeu d’Educació Superior i a les especialitats, amb un total de
sis sessions a les delegacions comarcals del Vallès Occidental, Garraf, Baix Llobregat i
Anoia.
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Dades estadístiques
Comunicacions

Núm.

%

Suggeriments

151

49,83

Queixes

102

35,17

44

15,17

6

2,02

303

100,00

Agraïments
Atenció ciutadana
Total

2.3.1.2. Oficina d’Informació Col·legial
Descripció i objectius
L’objectiu de l’Oficina d’Informació Col·legial (OIC) és donar resposta ràpida a les
sol·licituds d’informació de les col·legiades i col·legiats a través de l’atenció presencial, el
telèfon o el correu electrònic.
Activitats


Resolució i/o derivació de les consultes sobre diversos temes d’àmbit professional.



Difusió de l’oferta formativa de postgrau i actes professionals.

Dades estadístiques
Temàtica de les consultes
La temàtica de les consultes ha estat molt relacionada amb els canvis que hi ha a la
professió com ara el nou títol de grau, la prescripció infermera i, d’altra banda, temes
com la borsa de treball i les oposicions.
Temàtiques consultades
Altres

Núm.

%

324

27,49

Oposicions

273

23,17

EEES (Bolonya)

200

16,97

Borsa de treball

119

10,10

Especialitats

88

7,47

Infermera resident

60

5,09

Prescripció

56

4,75

Formació

34

2,88

Signatura digital

19

1,61

5

0,42

1.178

100,00

Demanda audiovisuals
Total
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Resolució de les consultes

Resolució

Núm.

%

Resoltes

1.032

87,60

111

9,42

Derivades altres assessories

23

1,95

Derivades mateixa assessoria

12

1,01

1.178

100,00

No presentades

Total

Interval entre demanda del contacte i resolució

Interval entre contacte i resolució

Núm.

%

De 0 a 5 dies

667

56,62

De 6 a 10 dies

180

15,28

De 11 a 15 dies

315

26,74

Més de 15 dies

16

1,35

1.178

100,00

Total

Via de contacte amb l’OIC

Via de contacte
61,29%

32,93%

5,09%
0,67%
Telèfon

C orreu postal

C orreu electrònic
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Presencial

Durada de les consultes
Durada de les consultes
66,80%

16,21%
12,98%

Menys de 5 minuts

De 6 a 10 minuts

3,98%

D'11 a 20 minuts

Més de 20 minuts

2.3.1.3. Tramitació de sol·licituds de les noves especialitats
Activitats


Actualització de la informació relacionada amb l’obtenció del títol d’infermera
especialista.



Orientació i resolució de consultes relacionades amb aquest tràmit.



Assessorament a empreses per a la redacció del certificat d’experiència professional.



Presentació de sol·licituds al Registre de la Delegació del Govern a Barcelona.



Organització i realització d’assessories mòbils a les delegacions del Maresme i Garraf.



Mantenir contacte amb els diferents organismes implicats.

Dades estadístiques
El servei de tramitació d’especialitats segueix sent un punt de referència per donar
resposta a consultes durant tot el procés de sol·licitud i obtenció del títol.
Mitjà de contacte
El mitjà de contacte que més han utilitzat els col·legiats per accedir a aquest servei ha
estat el telefònic.
Mitjà de contacte

Núm.

%

Via telèfon

2.223

77,9

Via presencial

358

12,53

Via correu electrònic

273

9,5

2

0,07

2.856

100,00

Via correu
Total
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Tipus d’assessoraments
Tot i que l’assessorament que més sol·liciten les col·legiades és el telefònic, el presencial
permet una atenció més específica a la situació de cadascú.
Tipus d'assessorament

Núm.

%

Telefònic

2.224

77,88

Presencial

632

22,12

2.856

100,00

Total
Temàtiques tractades

La data límit en algunes especialitats fa que s’hagin incrementat les consultes
relacionades amb la documentació que cal presentar i com funciona el procés
administratiu per a l’obtenció del títol. També creixen les consultes per conèixer la
situació dels expedients presentats.
La realització de la prova d’avaluació de la competència d’infermeria en salut mental ha
generat un augment de consultes sobre el funcionament de l’examen i les gestions
derivades com l’abonament de taxes per l’obtenció del títol.
La valoració dels expedients d’infermeria del treball per via excepcional ha incrementat
les consultes sobre la possible data de la prova de la competència i la manera de donar
resposta a les reclamacions oportunes.
Cada vegada més les consultes d’especialitats van acompanyades d’altres qüestions com
l’obtenció del títol de grau i la prescripció infermera.
Temàtica tractada

Núm.

%

Consulta documentació

1.300

44,27

Seguiment d’expedients

492

16,75

Infermeria cures medicoquirúrgiques – Via excepc.

199

6,77

EEES (Bolonya)

183

6,23

Infermera resident

126

4,29

Prova Avaluació Competència salut mental

100

3,40

90

3,06

Infermeria familiar comunitària – Via excepcional
Infermeria pediàtrica – Via excepcional

86

2,92

Requeriments

85

2,89

Infermeria del treball – Via excepcional

62

2,11

Infermeria geriàtrica - Via excepcional

58

1,97

Abonament taxes

53

1,80

Prescripció infermera

23

0,78

Comunicats a Ministeri

21

0,71

Afegir documentació

12

0,40

Altres

15

0,51

Infermeria de Salut Mental – Homologació directa

10

0,34

Infermeria pediàtrica – Via directa

8

0,27

Obstètrico-Ginecològica

9

0,30

Infermeria medicoquirúrgica – Via directa

4

0,13

2.936

100,00

Total
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Sol·licituds presentades
La documentació s’ha pogut presentar tant a la seu del COIB com a les assessories
mòbils que es van organitzar a algunes delegacions comarcals.
Sol·licituds presentades

Núm.

Infermeria Medicoquirúrgica Excepcional

193

Infermeria Familiar Comunitària Excepcional

83

Infermeria Pediatria Excepcional

78

Infermeria Treball Excepcional

61

Infermeria Geriatria Excepcional

55

Prova Avaluació Competència Salut Mental

18

Infermeria Salut Mental Directa

10

Infermeria Llevadora Directa

9

Comunicats al Ministeri

9

Abonament taxes

8

Infermeria Pediàtrica Directa

7

Afegir Documentació Expedient

4

Infermeria Medicoquirúrgica Directa

4

Requeriments

3

Total

539

2.3.2. Com contacten les col·legiades amb el COIB
Durant aquest any s’han comptabilitzat 53.664 contactes, amb un augment d’un 15% de
les visites presencials i d’un 11% dels contactes telefònics respecte 2009.
Tipus de contacte amb les col·legiades i col·legiats
1.669

Web del Col·legi**

4.638

Trucada del Col·legi

19.581

Telèfon

18.304

Revisió dades
5.441

Presencial
366

Fax

2.572

Correu electrònic

1.093

Correu*
0

5.000

10.000

15.000

* inclou la gestió del correu postal retornat
** comunicacions per part del col·legiat des del web del COIB
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20.000

25.000

20

3. Serveis col·legials de qualitat
3.1.

Assessories

23

3.1.1. Assessoria civil i penal

23

3.1.2. Assessoria fiscal

25

3.1.3. Assessoria laboral

26

3.1.4. Assessoria de propietat intel·lectual i drets d’autor

27

3.1.5. Assessoria de noves iniciatives empresarials

27

3.1.6. Assessoria de responsabilitat professional

28

3.1.7. Assessoria de redacció i presentació de treballs científics

29

3.1.8. Assessoria de suport a la recerca

30

3.1.9. Assessoria d’orientació a la formació

31

3.1.10. Assessoria de l’exercici lliure de la professió infermera

32

3.1.11. Seguiment d’assessories a col·legiades i col·legiats

33

3.1.12. Valoració de les assessories

35

3.2.

Programa Retorn

38

3.3.

Oficina d’Informació Professional a l’Estranger

40

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Borsa de treball
Servei de Biblioteca i Documentació Infermera
Més Serveis
Altres serveis
3.7.1. Possibilitat d’espais per a grups de treball

42
45
47
47
47

21

22

3. Serveis col·legials de qualitat
3.1. Assessories
Descripció i objectius
El COIB posa a disposició de les col·legiades i col·legiats un total de 10 assessories per
orientar a les seves col·legiades i col·legiats sobre qüestions derivades de la seva
activitat professional i personal.
En aquest capítol s’inclouen les assessories civil i penal, fiscal, laboral, de propietat
intel·lectual i drets d’autor i de noves iniciatives empresarials, totes elles de caire jurídic i
encaminades a assessorar a les col·legiades i col·legiats en aspectes relacionats amb el
seu exercici professional, des de diverses àrees.
L’assessoria de responsabilitat professional, que pretén orientar sobre els aspectes ètics i
legals de la praxi professional, les responsabilitats i competències professionals i donar
suport en aspectes de la correcció de l’exercici professional, és un altre dels serveis que
s’ofereix des del Col·legi.
L’assessoria per a la redacció i presentació de treballs científics continua consolidant-se
en el seu objectiu d’orientar a les col·legiades i col·legiats que vulguin realitzar un treball
científic, mentre que a través de l’assessoria de suport a la recerca s’ofereixen recursos
materials i la possibilitat d’accedir a bases de dades gratuïtes i a fons bibliogràfic on line.
Per potenciar l’àrea de formació, el Col·legi també compta una assessoria d’orientació a
la formació, que ofereix informació als professionals de les activitats de formació
organitzades per diverses entitats per tal d’orientar el currículum professional. També
assessora en la organització de diverses activitats formatives als professionals
responsables d’àrees de formació o docents.
Durant aquest any s’ha creat l’assessoria de l’exercici lliure de la professió infermera
l’objectiu d’atendre les necessitats i oferir orientació professional a les infermeres i
infermers que treballen en aquesta modalitat de la pràctica professional i, alhora, fer
visible aquest col·lectiu, actualment en expansió.
Nota: Les taules que s’adjunten al final de cada assessoria reflecteixen el número de
temàtiques consultades i no el total de consultes. Cada consulta pot generar més d’una
temàtica.

3.1.1. Assessoria civil i penal
Activitats
El servei inclou la tramitació judicial complerta en les diverses instàncies judicials i en els
diferents ordenaments, dels assumptes de responsabilitat professional instats per usuaris
o familiars d’usuaris, en els quals les col·legiades i els col·legiats es veuen implicats per
la seva activitat professional.
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També preveu la tramitació de tots aquells procediments judicials que la col·legiada o el
col·legiat necessiti dur a terme com a conseqüència d’agressions, amenaces o insults que
pateixi en l’exercici de la professió.
Durant l’any 2010, s’han realitzat un total de 363 consultes en aquesta assessoria, entre
les quals cal destacar quatre blocs de consultes i assessoraments.
El primer bloc, relatiu a la responsabilitat professional, que engloba un 19% del total de
temàtiques consultades, el que significa un lleuger increment relatiu respecte del 2009, i
al que s’ha de sumar el 4,13% relatiu a l’apartat de denúncies penals. Aquest es refereix
a consultes relatives al supòsit de possible responsabilitat professional per mala praxi,
incloent els casos d’intervenció en procediments penals com a imputat o com a testimoni,
derivats de reclamacions o denúncies dels usuaris o familiars.
El segon bloc, relatiu a agressions i amenaces, així com a accidents i incidents relacionats
amb l’activitat laboral, en el que també s’ha de tenir en compte totes aquelles situacions
en les que la infermera és víctima, o pel contrari resulta acusada d’una agressió sigui
física o verbal per part d’usuaris o dels seus familiars, i que ha suposat un 6,35% de les
consultes formulades a aquesta assessoria.
El tercer bloc es refereix a totes aquelles qüestions que afecten a l’àmbit de la família,
que deriven en processos de separació i divorci i que es manté al nivell de l’any anterior
(10,75%), així com a aquelles consultes que es deriven de matèries relacionades amb el
dret de successions (testaments, herències, pagaments de legítimes...). També s’ha
moderat respecte l’any anterior les consultes relacionades amb reclamacions de quantitat
i pagaments, que l’any 2010 han suposat un 11,30% del total, gairebé la meitat que
l’any passat.
El quart bloc es refereix a consultes sobre problemes i dubtes que sorgeixen en el
moment de comprar un habitatge, així com tots aquells problemes que es desencadenen
en una comunitat de propietaris. També s’han registrat nombroses consultes relatives a
diferents aspectes de la regulació jurídica dels contractes de lloguer d’habitatges. Totes
aquestes consultes relatives a la propietat i al lloguer han suposat gairebé el 12,67% de
les temàtiques generades.
Dades estadístiques
Temàtiques consultades

Núm.

%

Altres

98

27,00

Responsabilitat professional

69

19,00

Compra i lloguer d’habitatge

46

12,67

Reclamacions de quantitat

41

11,30

Drets de família (separació, divorci, fills,...)

39

10,75

Dret de successions (testament, herència,...)

25

6,88

Agressions i amenaces

23

6,35

Denúncies penals (diligències prèvies, judicis...)

15

4,13

7

1,92

363

100,00

Accidents de trànsit i sancions administratives
Total
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3.1.2. Assessoria fiscal
Activitats
L’any 2010 s’han atès un total de 503 consultes, un 15% menys que l’any anterior. S’ha
pogut donar solució satisfactòria a més del 98% d’aquestes peticions i s’han derivat a
d’altres assessories del Col·legi menys del 2% del total, bàsicament per no encaixar dins
l’àmbit de l’assessorament fiscal.
El mitjà de contacte més utilitzat per les col·legiades i col·legiats per sol·licitar el servei
ha estat el telefònic, amb pràcticament el 78% dels contactes
Respecte a l’atenció de les consultes, el mitjà més demandat, amb un 79%, ha estat
també el telefònic. En aquests casos la resposta ha estat acompanyada, la majoria de les
vegades, d’un escrit remés al col·legiat a través del correu electrònic per reforçar i
clarificar la solució donada via telefònica.
L’atenció presencial, amb visita concertada, ha ocupat el 21% restant. Aquesta visita
s’utilitza majoritàriament quan s’ha d’analitzar documentació, assessorament inicial en la
complementació de llibres, liquidacions periòdiques, requeriments rebuts o d’altres temes
més complexes com la constitució de societats.
L’exercici de l’activitat professional per compte propi ha ocupat el primer lloc per
importància en les consultes rebudes.
Un 40,56% del total de consultes fa referència a les obligacions d’ordre fiscal i comptable
que s’han de complimentar en el moment de l’alta o durant l’exercici; alta a hisenda i
IAE, llibres oficials, liquidació d’impostos, facturació i despeses, retencions, etc.
El 18,29% de les consultes són sobre l’obligació d’alta a la seguretat social en el règim
d’autònoms i compatibilitat amb cotitzacions a d’altres règims, ja que en molts dels casos
la intenció és exercir l’activitat professional conjuntament amb una feina per compte
aliena.
Un 7,16% dels assessoraments demanen càlculs i comprovacions sobre les retencions a
compte de l’IRPF, bé sigui per trobar la retenció necessària quan es combinen diferents
fonts de renda o verificar que els hi apliquin correctament.
En un àmbit més general, el 15,31% de les consultes fan referència a la declaració de
renda i concentrades bàsicament en el període de liquidació, amb dubtes de
complementació, deducció de la quota col·legial, desgravacions, maneres de declarar les
activitats professionals i també, al final d’any, per aprofitar al màxim les possibilitats
existents per reduir la factura fiscal de la propera declaració.
El 18,68% restant contempla una gran varietat de qüestions com l’impacte fiscal de
compravendes d’immobles o valors, herències, donacions, reinversions, constitució de
societats, cost de les escriptures, requeriments d’hisenda o corporacions locals.
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Dades estadístiques
Temàtiques consultades

Núm.

%

Alta al Règim d'Autònoms

92

18,29

Alta al cens d'Hisenda i a l'IAE

84

16,7

Altres

80

15,9

Declaració de renda

77

15,31

Obligacions fiscals: llibres oficials

67

13,32

Estimació rendiments i pagaments a compte IRPF

53

10,54

Retenció IRPF

36

7,16

Constitució de societats professionals

5

0,99

Herències i donacions

5

0,99

Guanys patrimonials IRPF

4

0,8

503

100,00

Total

3.1.3. Assessoria laboral
Activitat
L’Assessoria laboral ha atès durant aquest any consultes referents a 1.392 temàtiques,
fruït de diverses consultes. Així, per exemple, en una visita d’una col·legiada que demani
assessorament sobre el tema de la maternitat es solen atendre consultes tant diverses
com el risc laboral en l’embaràs, permisos prenatals, baixes laborals, permís de
maternitat, de lactància o reducció de jornada, amb les seves compactacions,
excedències i vacances.
Els dos blocs temàtics que s’han incorporat en el temari de consultes d’aquest any,
referents a aspectes relatius a l’Institut Català de la Salut (ICS) (8,23%) i maternitat
(8,30%) s’han consolidat com a matèries importants.
Tenint en compte l’activitat registrada aquest any, hem detectat que en l’apartat d’Altres
s’hi inclouen consultes referents a la Seguretat Social, especialment a aspectes com
cotitzacions, altes i baixes en els diversos règims, vida laboral o vida laboral.
Per a la resta de matèries consultades no es detecten diferències importants respecte a
anys anteriors. S’ha incrementat per damunt d’un 0,5% les consultes que es refereixen a
les retribucions, l’ICS, les baixes i els acomiadaments.
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Dades estadístiques
Els temes que han estat consultats són els següents:
Temàtiques consultades

Núm.

%

Retribucions (nòmines)

163

11,57

Jornada, vacances i permisos

155

11,00

Maternitat

117

8,30

ICS

116

8,23

Contractes

110

7,81

Altres

101

7,17

Jubilacions

85

6,03

Acomiadaments i sancions

79

5,61

Baixes

76

5,39

Incapacitats

67

4,76

Excedències

66

4,68

Convenis

54

3,83

Atur i cessaments voluntaris

51

3,62

Incompatibilitats

46

3,26

Relacions no laborals

44

3,12

Modificació de condicions

39

2,77

Carrera professional

23

1,63

1.392

100,00

Total

3.1.4. Assessoria de propietat intel·lectual i drets d’autor
Gairebé totes les consultes estan orientades al reconeixement i protecció de l’autoria de
les obres creades en l’exercici professional: Registre de la Propietat Intel·lectual i
copyright.
Un altre tema que es repeteix és el dels drets d’autor, tant a nivell moral com econòmic,
de l’obra creada en virtut d’una relació laboral i relatiu al tractament dels drets d’autor en
els supòsits de col·laboració amb revistes professionals.
S’han realitzat dictàmens sobre assumptes concrets demandats per la Junta de Govern i,
en particular, una assessoria jurídica per al portal Infermera virtual.
S’han realitzat un total de 17 consultes.

3.1.5. Assessoria de noves iniciatives empresarials
Durant l’any 2010 només s’ha atès una consulta d’assessoria de noves iniciatives
empresarials. La temàtica a tractar va ser sobre informació de com iniciar una activitat
professional en l’àmbit estrictament sanitari.
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3.1.6. Assessoria de responsabilitat professional
Activitats
S’han atès un total de 482 consultes vinculades a la responsabilitat i competències
professionals. Fruït d’algunes consultes i de peticions realitzades per part d’òrgans del
Col·legi i de la Junta de Govern, s’han realitzat els següents informes:


Projecte de decret de la Comissió Assessora de l’Atenció Maternoinfantil i d’atenció a
la salut afectiva, sexual i reproductiva.



Projecte de decret de creació del Col·legi de dietistes-nutricionistes de Catalunya.



Projecte de decret per l’Aprovació dels Estatuts de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.



Projecte de decret de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.



Projecte de decret legislatiu per a l’adequació de normes amb rang de llei a la
Directiva relativa als serveis en el mercat interior, realitzant les al·legacions
oportunes al capítol 6 de serveis professionals, secció 1 de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals.



Projecte d’ordre per la qual es crea el Consell Assessor de la Seguretat de Pacients.



Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora del Sector d’Assistència
Sanitària Lliure.



Revisió del protocol del IDI-Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron.



Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.



Projecte de decret pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.



Projecte d’ordre pel qual es regula el procediment voluntari d’estatutarització del
personal funcionari d’administració i tècnic dels cossos d’administració general i
administració especial de la Generalitat de Catalunya, del personal laboral de Conveni
Únic de la Generalitat de Catalunya i del personal laboral d’institucions sanitàries que
presta serveis a l’Institut Català de la Salut.



Projecte d’ordre per la qual es modifica la delimitació de determinats sectors
sanitaris.



Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre SLT/457/2006, de creació del Consell de la
Professió Infermera de Catalunya.
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Dades estadístiques
Temàtiques consultades
Competències
Normativa sanitària
Altres
Residències geriàtriques
Teràpies alternatives
Funcions
Medicació
Protocols
Ràtios
Intrusisme
Registres
Casos responsabilitat civil
Exercici lliure
Estètica
Formació / Reciclatge
Receptes
Extracció taps
Triatge urgències
Extracció i transport de mostres
Sutures
Sancions
Carrera professional
Pírcings
Prevenció riscos laborals
Total

Núm.
175
112
86
19
18
14
14
11
11
8
8
7
7
6
6
6
4
4
3
3
2
1
1
1
527

%
33,28
21,11
16,35
3,61
3,42
2,66
2,66
2,09
2,09
1,52
1,52
1,33
1,33
1,14
1,14
1,14
0,76
0,76
0,57
0,57
0,38
0,19
0,19
0,19
100,00

3.1.7. Assessoria per a la redacció i presentació de treballs científics
Activitats
L’activitat de l’assessoria segueix centrada en l’atenció directa a la col·legiada i al
col·legiat de forma presencial, telefònica o per correu electrònic, per dur a terme tasques
d’orientació i/o revisió en el procés d’elaboració de documentació professional. No estan
incloses les consultes puntuals.
Dades estadístiques
Les consultes ateses (17) han estat relacionades amb teràpies naturals i
complementàries (7), formació (1), competències professionals (3), prescripció infermera
(2), control d’infeccions (1), materno-infantil (1), exercici lliure (1) i associacions
científiques (1).
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3.1.8. Suport a la recerca
Objectius


Oferir recursos materials acompanyats d’assessorament.



Disposar d’espai físic amb accés a bases de dades gratuïtes, disposar de connexió
amb bases electròniques d’accés a publicacions, SPSS i connexió a fons
bibliogràfiques online.



Obtenir una mitjana de temps de resposta inferior a una setmana des del contacte del
col·legiat amb el COIB.

Activitats


Manteniment del suport i ajuda a les col·legiades i col·legiats per consultar les bases
de dades del Col·legi mitjançant la web, a través de Cuidem, Cuidatge, així com
facilitar i ajudar a l’ús dels blocs estadístics SPSS.



Creació de la base documental d’articles relacionats amb: les parts d’un article
científic, presentació de resultats, anàlisi bàsica de dades, validació d’instruments i
lectura crítica, entre d’altres.



Poder consultar online dues revistes internacionals i una d’àmbit nacional.



Assessorament d’un total de 217 consultes realitzades per part de les col·legiades i
col·legiats a través de la web, el correu electrònic i el telèfon. La mitjana del temps
de resposta és de 3,16 dies. El 72,64% de les assessories tenen un temps de
resposta entre 0 i 5 dies des del contacte del col·legiat amb el COIB. En el 93,39% de
les assessories es dona resposta en menys de 10 dies.

Estadístiques
Temàtica

Núm.

%

61

28,11

Disseny de projecte
Beques-Ajudes

59

27,19

Anàlisi estadística

32

14,75

Difusió científica

25

11,52

Altres

19

8,76

Fons bibliogràfic

9

4,15

Formació

6

2,76

Fons finançament

4

1,84

Problema de recerca

2

0,92

217

100,00

Total
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3.1.9. Assessoria d’orientació a la formació
Activitats
La temàtica més consultada a l’assessoria, com en anys anteriors, ha estat la demanda
d’orientació sobre formació específica, majoritàriament per dedicar-se a la docència tant
universitària com dels diferents mòduls professionals. També ha destacat la petició de
formació per tal d’actualitzar coneixements per a la reincorporació al món laboral.
Han augmentat el nombre de consultes sobre l’itinerari acadèmic per realitzar el tercer
nivell acadèmic de Doctorat. A través de l’assessoria, s’ha donat informació sobre els
màsters propis de les Escoles Universitàries d’Infermeria i s’ha explicat la diferència que
hi ha amb els màsters oficials.
També hi ha hagut molta demanda d’informació sobre el sistema d’homologació del títol
de diplomat al títol de grau i sobre la conveniència d’obtenir el títol de grau d’infermeria.
La publicació dels programes de les especialitats d’Infermeria Pediàtrica, Ordre
SAS/1730/2010 de 17 de juny, i d’Infermeria Familiar i Comunitària, Ordre
SAS/1729/2010, ha provocat també més peticions de consultes sobre les especialitats,
els nous camps professionals i els perfils professionals relacionats.
La convocatòria de places d’infermera resident per a les especialitats d’Infermeria
Geriàtrica, Infermeria Pediàtrica i Salut Comunitària, Ordre SAS/2447/2010 del 15 de
setembre, ha significat que el termini del procés per sol·licitar l’accés a l’especialitat per
via extraordinària, segons la disposició transitòria segona el Reial Decret d’Especialitats
d’Infermeria per aquestes especialitats, es fixi als sis mesos de la convocatòria, 22 de
març de 2011, i per tant ha augmentat la demanda d’informació en aquest sentit per part
de les col·legiades i els col·legiats.
Dades estadístiques
Temàtiques consultades

Núm.

%

Orientació sobre formació específica

308

44,70

Especialitats infermeres i grau

221

32,08

Acreditació de cursos

55

7,98

Altres

44

6,39

Reciclatges teòrics i pràctics

22

3,19

Oposicions

17

2,47

Salut laboral

14

2,02

Carrera professional

7

1,02

Organització d'activitats formatives

1

0,15

689

100,00

Total
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3.1.10. Assessoria de l’exercici lliure de la professió infermera
El mes d’abril d’aquest any, el Col·legi va endegar l’Assessoria de l’exercici lliure de la
professió infermera amb l’objectiu d’atendre les necessitats i oferir orientació professional
a les infermeres i infermers que treballen en aquesta modalitat de la pràctica professional
i, alhora, fer visible aquest col·lectiu, actualment en expansió.
La creació d’aquesta nova assessoria respon a una de les estratègies que sorgeixen de
l’estudi que el Col·legi va realitzar l’any 2009 i es va presentar l’any següent sobre la
realitat de l’exercici lliure de la professió infermera. Segons les estimacions del treball,
més de 4.000 infermeres de la demarcació de Barcelona exerceixen la seva professió per
compte propi, un 13% del total del col·lectiu infermer d’aquest territori.
Dades estadístiques
Des que es va posar en marxa aquest nou servei, s’han atès 152 col·legiades i col·legiats
interessats a rebre informació i altres usuaris i/o ciutadans no col·legiats que no han
estat comptabilitzats.
Temàtica consultada

Núm.

%

Taula d'honoraris

48

30,38

Orientació general per iniciar exercici lliure

32

20,25

Altres

29

18,35

Atenció domiciliària

14

8,86

Empresa

12

7,59

Teràpies Naturals

10

6,33

Consulta Infermera

9

5,70

Salut Mental

2

1,27

Centre de dia

2

1,27

158

100,00

Total
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3.1.11. Seguiment d’assessories a col·legiades i col·legiats
El programa de gestió col·legial ens permet conèixer l’opinió de les col·legiades i
col·legiats, tant pel que fa l’accés al servei com la pròpia valoració de l’assessoria.
Aquesta informació ens permet introduir millores i proporcionar atenció de qualitat.
Anys de professió de les col·legiades i col·legiats
36,69%
28,50%

16,21%

0-10

11-20

15,36%

21-30

31-40

1,19%

2,05%

41-50

Ns/Nc

Assessories consultades
Estadístiques assessoraments

Núm.

%

Tramitació Especialitats

2.856

32,98

Assessoria Laboral

1.350

15,59

OIC

852

9,84

OIPE

773

8,93

Cooperació sanitària internacional

551

6,36

Assessoria Orientació a la formació

530

6,12

Assessoria Civil i Penal

477

5,51

Assessoria Responsabilitat Professional

462

5,33

Assessoria Fiscal

243

2,81

Assessoria Suport a la recerca

217

2,51

Assessoria Exercici lliure de la professió

152

1,75

Suport Junta de govern

64

0,74

Infermeria del treball

58

0,67

Voluntariat

50

0,58

Acreditació i capacitació en teràpies naturals

25

0,29

1

0,01

8.661

100,00

Noves iniciatives empresarials
Total
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Mitjà de contacte dels col·legiats amb les assessories del Col·legi
Assessoria

Presencial

Telèfon

Correu
electrònic

Correu
postal

28,00

68,00

4,00

0,00

Assessoria Civil i Penal

3,77

87,63

8,39

0,21

Cooperació sanitària
internacional

7,08

26,68

66,24

0,00

Assessoria Fiscal

7,00

71,60

21,40

0,00

Infermeria del treball

1,72

75,86

22,41

0,00

Assessoria Laboral

4,37

79,93

15,63

0,07

OIC

7,04

80,52

11,50

0,94

OIPE

10,74

70,76

18,37

0,13

Assessoria Orientació a la
formació

4,98

66,23

31,13

0,00

Assessoria Responsabilitat
Professional

3,35

72,30

28,79

0,19

Assessoria Suport a la Recerca

11,52

20,74

67,74

0,00

Tramitació d'especialitats

12,53

77,90

9,50

0,07

Acreditació i capacitació en
teràpies naturals

(valors expressats en percentatge)
Tipus d’assessorament
Assessoria

Visita

Telèfon

Laboral

19,41

80,52

Fiscal

20,16

79,01

Civil i Penal

22,64

76,73

Responsabilitat Professional

9,31

90,26

Orientació a la formació

5,09

94,53

Suport a la Recerca

20,74

77,42

3,45

96,55

Cooperació sanitària internacional

13,07

84,94

Acreditació i capacitació en teràpies naturals

40,00

60,00

OIC

7,63

92,37

OIPE

38,42

60,80

Tramitació d'especialitats

22,10

77,90

Infermeria del treball

(valors expressats en percentatge)
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Tipus d'assessorament
80,92

19,15

Visita

Telèfon

Valors expressats en percentatge

3.1.11. Valoració de les assessories

El temps d'espera des que es va contactar amb el Col·legi
fins que es va obtenir data per a l'assessoria
38,91%
28,50%
19,28%

3,07%
Molt lent

6,31%

Lent

3,92%

Correcte

Ràpid

Molt ràpid

Ns/Nc

Valoració general de l'assessoria
41,81%

45,22%

7,17%
2,05%

2,73%

Molt
Deficient

Deficient

1,02%
Regular

Bona
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Molt Bona

Ns/Nc

La resolució de la consulta
42,83%
38,57%

10,24%
2,73%

3,92%

Molt
Deficient

Deficient

1,71%

Regular

Bona

Molt Bona

Ns/Nc

El temps que l'assessor ha dedicat a la consulta
46,76%
39,76%

8,19%
2,39%

2,05%
0,85%

Molt
insuficient

Insuficient

Regular

Satisfactori

Molt
satisfactori

Ns/Nc

L'actitud de l'assessor durant l'assessoria
62,97%

28,50%

2,22%

0,85%

3,75%

Molt
Deficient

Deficient

Regular

1,71%
Bona
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Molt Bona

Ns/Nc

La claredat de les explicacions donades per part de
l'assessor
54,61%

34,30%

6,66%
2,22%

1,54%

Molt
Deficient

Deficient

0,68%
Regular

Bona

Molt Bona

Ns/Nc

La informació donada per part de l'assessor
50,00%
37,71%

6,31%
2,39%

2,90%

Molt
Deficient

Deficient

0,68%
Regular

Bona

Molt Bona

Ns/Nc

L'atenció per part dels serveis administratius
47,61%
41,13%

7,51%
1,19%

Molt
Deficient

2,05%

0,51%
Deficient

Regular

Bona

37

Molt Bona

Ns/Nc

La informació rebuda per parts dels serveis
administratius durant el primer contacte
46,25%
41,81%

8,02%

1,54%

1,19%

Molt
Deficient

Deficient

1,19%
Regular

Bona

Molt Bona

Ns/Nc

Mitjà a través del qual es sol·licita l'assessoria
64,43%

Telèfon

17,87%

17,70%

On-line

Presencial

3.2. Programa Retorn
Descripció i objectius
El Programa Retorn s’ha consolidat, ja que manté constant el nombre d’infermeres
ateses, tot i que encara no ha tocat sostre. El Programa Retorn ha atès durant aquest
any 87 infermeres, a banda de l’atenció pròpiament en el servei assistencial.
Com a conseqüència i des d’aquesta solidesa, volem seguir treballant en
transversalitat del Programa, treballant amb les altres àrees i assessories del COIB.

la

També tenim per davant una tasca d’aproximació a les institucions per adquirir més
rellevància en la salut de les infermeres i infermers i aportar més coneixença i proximitat
a aquestes institucions i per extensió a les infermeres, que són la nostra raó de ser.
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Segueix sent un objectiu que el Retorn no sigui només un recurs per les infermeres i
infermers de Barcelona, sinó que volem que en aquest proper any totes les infermeres de
Catalunya puguin gaudir plenament d’aquest servei assistencial.
Activitats
A banda de la gestió de l’atenció especialitzada a les infermeres amb problemes de salut
mental i/o addiccions, des del portal d’acollida del programa Retorn s’està treballant en el
suport al retorn a la feina de totes les professionals, bé sigui ajudant a retornar a l’antiga
feina, com trobant-ne una de nova. També l’assessorament en altres àrees relacionades
amb la salut mental ha format part del nostre suport a la persona que rep l’ajuda del
Retorn.
L’any 2010, el Programa Retorn ha celebrat els seus deus anys de funcionament i, per
aquest motiu, s’ha organitzat una jornada científica–divulgativa, durant el mes d’octubre,
que ha tingut un bona rebuda entre els professionals interessats.
Dades estadístiques
Casos
2010

Acumulat 2000-2010

87

757

Núm. carpetes Retorn obertes
Núm. de casos totals

757

Gènere
2010

%

Dones

80

92

Homes

7

8

87

100

Total
Edat

2010

%

< 30

18

21

31 - 40

15

17

41 - 50

21

24

51 – 60

32

37

61 - 65

1

1

87

100

Total
Vies d’accés al programa

Demanda voluntària
Demanda induïda
Total

39

2010

%

80

92

7

8

87

100

Motius d’entrada al programa
2010

%

Trastorns mentals

53

61

Altres trastorns

18

21

Conducta addictiva a l’alcohol

9

10

Conducta addictiva a altres drogues

7

8

87

100

Total

Conferències, intervencions i actes als quals s’ha assistit
Durant l’any 2010 s’han continuat duent a terme accions de divulgació del programa,
com ara al 1r Congrés Català d’Infermeria de Salut Mental, al mes de febrer, a Sant Boi
de Llobregat, al XXVII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, al mes d’abril,
a Logroño i a la 2nd EAPH Annual Conference, al mes de desembre, a Barcelona.
Destacar també la participació del Retorn, conjuntament amb la vocalia de salut mental i
l’assessoria de recerca del COIB, en els estudis "La salut, estils de vida i condicions de
treball dels professionals d'infermeria a Catalunya" i “Causes de mortalitat dels metges i
infermeres de Catalunya”, promoguts des de la Fundació Galatea.

3.3. Oficina d’Informació Professional a l’Estranger (OIPE)
Activitats
Durant l’any 2010, s’han atès un total de 773 consultes de col·legiades i col·legiats, la
majoria referents a peticions d’informació per facilitar els tràmits jurídics i administratius
per a l’exercici professional de la infermera o l’infermer que marxa a l’estranger.
Els assessoraments realitzats a infermeres estrangeres que volen exercir a Catalunya han
estat 43, així com els realitzats a estudiants, que han estat 50.
Dades estadístiques
Temàtica consultada

Núm.

Informació i tramitació exercici a l’estranger

%

552

75,31

Informació general sobre OIPE

81

11,05

Estudis llevadora altres països i convalidació

61

8,32

Assessorament jurídic divers

25

3,41

Convalidació títol infermeria a l’estranger

5

0,68

Informació llicenciatura i especialitats estranger

5

0,68

Informació puntuació temps treballat a l’estranger

4

0,55

733

100,00

Total
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Consultes realitzades (per països de destí):
País

Núm.

Regne Unit

359

UE en general

127

Estats Units

45

Irlanda

36

Itàlia

34

França

20

Austràlia

15

Suïssa

11

Sense vincular a cap país

10

*Altres països europeus

10

***Països sudamericans

9

Portugal

9

Canadà

8

Argentina

7

Noruega

5

Nova Zelanda

5

Xile

4

Àustria

3

Andorra

3

Alemanya

3

Líban

3

Corea Sud

3

Aràbia Saudita

2

**Països africans

2

Total

733

*Altres països europeus: Bèlgica, Dinamarca, Eslovènia, Finlàndia, Holanda, Suècia.
**Països africans: Argèlia, Àfrica en general.
***Països sud-americans: Brasil, Colòmbia, Equador, Uruguai, Trinitat i Tobago,
Sudamèrica en general.
Expedients administratius tramitats (per poder exercir professionalment a l’estranger i
inclosos en els 733 totals).
País

Núm.

Regne Unit

61

Irlanda

4

Austràlia

4

Austràlia

2

Estats Units

2

Holanda

1

Noruega

1

Total

75
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Tramitació d’ofertes (cada oferta comporta diversos llocs de treball vacants).
País

Núm.

França

17

Regne Unit

10

Aràbia

3

Malta

2

Holanda

2

Orient

1

Andorra

1

Total

36

3.4. Borsa de treball
Objectius
La Borsa de treball del COIB ha aconseguit crear un servei online àgil, útil i potent per a
les col·legiades i per a les entitats del sector sanitari i sociosanitari, donant una resposta
ràpida a les seves necessitats.
Activitats


A principis d’any, la Junta de Govern del COIB va aprovar incrementar les condicions
retributives.



S’ha iniciat el seguiment de la quantitat d’ofertes publicades que són cobertes amb
infermeres subscrites al Servei Borsa de Treball.



S’han fet les primeres enquestes de satisfacció a les col·legiades i col·legiats que fan
ús de la Borsa de Treball del COIB.

Dades estadístiques
S’ha tancat aquest any amb 13.396 col·legiades i col·legiats inscrits a la borsa de treball.
Col·legiats


Col·legiades i col·legiats subscrits a la borsa de treball a 31 de desembre de 2010:
13.396 (suposen el 40% dels 33.130 col·legiats que exerceixen la professió i
representen un 83,4% dels 16.058 col·legiats que utilitzen l’Àrea col·legial de la web
del Col·legi)



Col·legiats subscrits a la borsa treball durant el 2010: 865.



Col·legiats amb subscripció activada des de l’Àrea col·legial de la web a 31 de
desembre de 2010: 3.924.
o

Situació laboral de les persones subscrites a la Borsa de Treball des de la web
durant el 2010
- Treballant: 214
- A l’atur: 651
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o

Motiu de la subscripció només durant el 2010.
- Canvi d’àmbit laboral: 58 (6,7% de les subscripcions activades des de l’Àrea
col·legial)
- Adquirir experiència en altres àmbits: 86 (10%)
- Realitzar activitats complementàries: 154 (17,8%)
- Millora laboral: 232 (26,8%)
- Altres motius: 335 (38,7%)

Entitats


Entitats registrades a l’àrea exclusiva: 960



Mitjana d’ofertes rebudes per entitats: 0,84

Ofertes


Ofertes rebudes durant el 2010: 758, 588 aprovades (77,6% de les rebudes)



Ofertes rebutjades 169 (20,7% de les rebudes). En el 58,5% dels casos el motiu de
rebuig ha estat per qüestions econòmiques.





Visites online a les ofertes

o

Número de visites online durant el 2010 a les ofertes, realitzades per les
col·legiades subscrites: 507.180.

o

Número d’ofertes enviades als col·legiats: 6.203.928.

Especialitat sol·licitada a les ofertes
Especialitat

Núm.

%

Infermeria Geriàtrica

148

46,54

Infermeria del Treball

58

18,23

Infermeria de Salut Mental

39

12,26

Infermeria familiar i comunitària

31

9,74

Infermeria de cures mèdico-quirúrgiques

31

9,74

Infermeria pediàtrica

7

2,2

Infermeria Obstètrico-ginecològica

4

1,25

318

100,00

Total

43



Àmbit de les ofertes rebudes
Àmbit de les ofertes

Núm.

%

Geriatria

247

25,10

Infermeria del treball

102

10,36

Hospitalari

92

9,34

Sociosanitari

75

7,62

Consultoris-laboratoris

63

6,40

Àrea quirúrgica

53

5,38

Atenció primària

49

4,97

Assistència domiciliària

37

3,76

Docència

37

3,76

Hospitalari->Urgències

35

3,55

Salut Mental

31

3,15

Mútua d'accidents de treball

28

2,84

Drogodependència

23

2,33

Discapacitat intel·lectual

19

1,93

Gestió

18

1,82

UCI

15

1,52

Investigació

13

1,32

Comercial

12

1,21

Altres

35

3,55

984*

Total

100,00

*Hi ha ofertes relacionades amb dos àmbits, per això hi ha diferència entre el sumatori
d’àmbits d’ofertes de la taula 984 i el núm. total d’ofertes rebudes 758


Tipus de jornada ofertes publicades:
Tipus

Núm.

%

Jornada completa

369

62,7

Jornada parcial

193

32,8

26

4,5

588

100,00

Núm.

%

Temporals

367

62,5

Indefinits

199

33,8

22

3,7

588

100,00

Col·laboració
Total


Tipus de contracte ofertes publicades:
Tipus

Relació mercantil
Total

44



Retribucions de les ofertes publicades:
Retribució



Núm.

%

Fins a 6000 €

50

8,5

6000 - 12000 €

40

6,8

12000 - 18000 €

54

9,1

18000 - 24000 €

207

35,2

24000 - 34000 €

237

40,4

Total

588

100,00

Preu/hora de les ofertes rebudes: 15,1 €

3.5. Servei de Biblioteca i Documentació Infermera (SBDI)
Activitats
Enguany bona part de l’activitat s’ha concentrat en el trasllat de l’àrea de la biblioteca,
fruït de l’obertura de la nova seu. És ara quan disposem d’unes instal·lacions adequades
per poder donar un bon servei a les col·legiades i col·legiats.
Aquest canvi ha influït notablement en l’augment de consultes presencials i préstecs.
També ha permès donar a conèixer a les col·legiades els recursos de la biblioteca, les
seves possibilitats d’utilització, així com l’oportunitat de rebre assessorament
metodològic i suport en l’elaboració dels treballs d’investigació.
Durant aquest any s’ha seguit ordenant les publicacions periòdiques i s’ha revisat, de
manera sistemàtica, tots els enllaços i recursos disponibles a la webteca, amb
l’actualització dels 3.800 accessos.
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Dades estadístiques
Unitats documentals
catalogades i/o classificades

2010

Total acumulat

134

1.942

58

899

1

275

Publicacions periòdiques en línia

30

818

CD

24

93

DVD

1

42

Fulletons

6

262

Tesis d’Infermeria

2

46

Fons històric

0

357

Literatura grisa

13

551

Enllaços webteca

29

3.506

3

884

Monografies en paper
Monografies electròniques
Publicacions periòdiques en paper

Novetats editorials
Dossiers documentals
Diverses
Total unitats documentals

67

386

7

119

372

10.180

Consultes
Consultes per correu electrònic

40

Consultes a través de l’Ulisses

111

Consultes per telèfon

85

Consultes presencials

213

Préstecs en línia

347

Assessorament informàtic

67

Total consultes i préstecs

863

Durant l’any 2010, s’han realitzat 10 donacions i s’han adquirit 41 llibres i d’altres
publicacions.
Arxiu històric administratiu
Durant aquest any s’ha finalitzat l’ordenació i signaturització dels documents de l’arxiu
històric. La última etapa d’aquesta tasca ha consistit en el tractament de la documentació
judicial antiga del Col·legi. A partir d’ara s’inicia un procés de depuració i revisió del
conjunt de l’arxiu històric.
També s’ha ordenat la documentació generada per l’activitat administrativa durant l’any
2009, així com la referent als cursos de convalidació, Comissió Deontològica i la
documentació ISO.
Totes aquestes tasques han significat la creació de 212 caixes d’arxiu i s’han rebut 52
consultes de documentació. Actualment l’arxiu general consta de 1.345 caixes. Com a
conseqüència del canvi de seu col·legial, les 1.126 caixes d’arxiu que es trobaven a un
dipòsit extern es van traslladar a l’arxiu general que es troba a l’actual seu del COIB.
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Servei de publicacions
El Servei de Biblioteca i Documentació Infermera ha continuat amb la difusió i enviament
dels llibres publicats pel Col·legi o d’altres institucions vinculades amb l’àmbit infermer.
En total, s’han enviat un o més llibres a 282 col·legiades i col·legiats.

3.6. Més Serveis
Activitats
Durant el 2010 s’han consolidat els acords de col·laboració existents i s’han signat 8 nous
convenis, incorporant així altres proveïdors a l’oferta de Més Serveis. També han
finalitzat algunes col·laboracions, com ha estat el cas de Mapfre. En total, unes 26
empreses de l’àmbit de la salut, del lleure, dels idiomes, del consum, dels viatges i del
sector financer i d’assegurances han ofert descomptes i beneficis en la compra dels seus
productes i serveis garantint la qualitat i els millors avantatges per a les col·legiades i
col·legiats. Aquestes entitats, que són companyies reconegudes, de prestigi i amb
presència a la demarcació de Barcelona han estat: DIR, ASD, Notime NoProblem, Caixa
Forum, CosmoCaixa, Institut Català de la Retina, MyEntrada, Gaes, La Roca Village,
Mapfre, Previcat2000, Multicen Dentistes, Mutual Laudis, Banc de Sabadell, Mútua
General de Catalunya, Sanitas Residencial, Merit School, Calbet, Tarannà, Hertz,
Jubilarse en casa, Enfermería Habitat, TR3SC, Axon, Aba English i el Centre Comercial
Diagonal Mar.
Més Serveis ha continuat apostant per les Ofertes destacades, que són promocions
puntuals i específiques en viatges, espectacles, exposicions i assegurances, entre
d’altres, i que es van renovant i actualitzant periòdicament. Dins d’aquesta línia, aquest
any també s’han realitzat dos sortejos, un d’ells per gaudir de nits d’hotel amb la cadena
Exe Hotels i l’altre per guanyar una estada a Costa Rica amb Tarannà. En el transcurs del
2010 s’han ofert més de 20 promocions especials.
Durant l’any 2010, a través del Més Serveis s’han realitzat 690 consultes.

3.7. Altres serveis
3.7.1. Possibilitat d’espais per a grups de treball
El Col·legi segueix posant a disposició de les col·legiades i col·legiats les seves
dependències, amb la voluntat de respondre a les diferents demandes realitzades de
comptar amb espais professionals de punt de trobada i per realitzar tasques per a la
recerca i l’elaboració de projectes relacionats amb la professió.
Han utilitzat aquests espais l’Associació Catalana d’Infermeria Radiològica (ACIR),
Societat Espanyola d’Infermeria Radiològica (SEER), Associació Catalana d’Infermeria del
Treball i Salut Laboral (ACITSL), Societat Catalana d’Infermeria en Salut Mental
(SCISAM)
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4.1. Àrea de Vocalies
4.1.1. Vocalia de Llevadores
Activitats


Presentació de la Guia d’assistència del part a casa. 7 d’abril de 2010.



Taula rodona “Educació per a la salut i seguiment a dones amb diabetis gestacional”.
20 de maig de 2010.



IV Jornada de Llevadores “Emocions entorn el naixement”. 19 de novembre de 2010.



Pòster “El Àrea de Cooperación y la Vocalía de Matronas del Colegio Oficial de
Enfermería te pueden asesorar en tus proyectos” en el Global Congress of Maternal
and Infant Health d’àmbit internacional. Barcelona 22 al 26 de setembre de 2010.



Pòster “Autonomía de la Matrona” en el I Congrés de la Associació de Comares de la
Comunitat Valenciana conjuntament amb la Federación de Asociaciones de Matronas
de España (FAME). Valencia, 6 i 7 de maig de 2010.

Dades estadístiques
Temàtiques consultades

Núm.

%

Especialitat Infermeria Obstètrico-ginecològica

45

54,22

Altres

13

15,66

Formació

10

12,05

Normativa legal

7

8,43

Borses de contractació ICS

4

4,82

Posicionament COIB

3

3,62

Especialitats

1

1,20

83

100,00

Total

4.1.2. Vocalia de Salut Mental
Activitats


Presentació i aprovació del document sobre la categoria professional de l’especialista
en salut mental al Consell de la professió infermera, pel grup de treball: J. Quílez, A.
Vaquerizo, A. Rigol, E. Atienza, R. Acenya, C. Farre, L. Ortega, P. de Paz, M de
Castro, I. Grimal, V. Frias, Mª J. Lavernia, D. Herrera.



Realització de sessions formatives juntament amb l’Àrea de formació del COIB
preparatòries per a la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’Infermer
Especialista en Infermeria de Salut Mental. Gener, febrer i març de 2010.



Realització del I Congrés Català i IV Jornada Catalana d’Infermeria de Salut Mental.
Sant Boi de Llobregat, 18 i 19 de febrer de 2010.
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Preparació i realització de la Jornada X Aniversari del Programa Retorn. COIB, 20
d’octubre de 2010.



Preparació de la sessió informativa sobre l’accés a les especialitats infermeres
organitzat pel COIB.



Grup de treball sobre “La relació” integrat per familiars, usuaris i professionals de la
xarxa de salut mental coordinat per la FCCSM.



Participació a la “Setmana de la gent gran” organitzada pel COIB. Taller “Envelliment i
nou paper de la gent gran” per Dolors Agulló.



Participació al Grup de Treball de l’Àmbit de les Drogodependències del Consell
Municipal de Benestar Social.



Participació a les reunions de coordinació com a membre del Patronat i de la Junta de
la Fundació Congrés Català de Salut Mental.



Participació a les reunions de coordinació amb la Fundació Galatea i amb el Patronat
de la fundació com a Patró.



Preparació i inici de les xerrades espai-col·loqui de Salut Mental:
o

7 de juliol “El problema de la salut mental a Gaza”, a càrrec de Víctor Martí
Carrasco i Lluis Isern membres de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.
FCCSM. Moderadora: Montse Martínez.

o

7 d’octubre “Presentació de la guia de la bona pràctica clínica, tabac i salut
mental”, a càrrec de Maite Sanz, Silvia Mondon, Cristina Martínez, components del
grup de treball. Moderadora: Dolors Agulló.

o

25 de novembre “La dimensió cultural dels conceptes de salut, malaltia i
prevenció”, a càrrec de Lola López. Moderadora: Dolors Agulló.

Coautora pòster: “Programa RETORN. Atención integral a las enfermeras con problemas
de salud mental y/o adiciones: 9 años de experiencia”. XXVII Congreso Nacional de
Enfermería de Salud Mental – Cuidados en Salud Mental desde una Dimensión PositivaANESM Asociación Nacional de Enfermeria de Salud Mental i Mental Health Europe.
Logroño, abril, 2010. Dolors Agulló Hernández.
Presentació pòster: “RETORN” Programme. All-round care for nurses with problems of
mental health and/or addictions. 2nd European Association for Physician Health Annual
Conference. “Healthy Physicians for a Healthy Society”. European Association for
Physuician Health. 1, 3 desembre, 2010. Barcelona. Dolors Agulló Hernández.
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4.2. Àrea de desenvolupament i d’exercici professional
4.2.1. Comissió d’associacions
Activitats
S’ha seguit col·laborant amb les associacions infermeres amb el propòsit d’establir
aliances estratègiques, col·laboració, assessorament, consultoria i promoció científica i
professional. En aquesta mateixa línia, s’ha discriminat positivament les infermeres
associades a associacions científiques en les activitats de formació continuada del COIB.
Les activitats desenvolupades han estat relacionades amb les següents entitats:
Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions (ACICI), Associació Catalana
d’Infermeria (ACI), Societat Catalana d’Infermeria en Salut Mental (SCISAM), Associació
Catalana del Treball i Salut Laboral, Associació d’Infermeria en reducció de danys,
Societat Catalano Balear d’Infermeria i Sociedad Española de Enfermería Escolar.

4.2.2. Comissió deontològica
Activitats
De les activitats dutes a terme per la Comissió deontològica durant l’any 2010 es
destaquen les següents:
La projecció social


Participació en diferents esdeveniments científics:
-

Montserrat Busquets Surribas, conferència: Les decisions a prendre al final de la
vida. Organitzada per la delegació del COIB a l’Alt Penedès. Vilafranca del
Penedès, 12 de maig de 2010.

-

Montserrat Busquets Surribas, conferència: Les decisions a prendre al final de la
vida. Organitzada per la delegació del COIB al Maresme. Calella, 9 de juny de
2010.

-

“Reflexiones sobre la ética del cuidado: una visión desde los expertos”. Ponent.
Taula rodona. Tercer encuentro Enfermería y bioética de la ABFyC. “Reflexiones
desde la ética del cuidado: un espacio para el diálogo”. Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica. Madrid, 1 de juny de 2010. Núria Cuxart Ainaud i Maria
Gasull Vilella.

El coneixement infermer


S’han elaborat les següents publicacions i/o documents:
-

Dret a la vaga: un dret amb obligacions.

-

Els drets i els deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària.
Infermera virtual.

-

Accés a la història clínica. Infermera virtual.
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-

Intimitat. Infermera virtual.

-

El dret a la informació. Infermera virtual.

-

El consentiment informat. Infermera virtual.

-

Final de la vida. Infermera virtual.

S’ha treballat en les següents publicacions i/o documents:
-

Reflexions sobre el vel als centres sanitaris.

-

Dret de l’objecció de consciència.

-

Com actuar davant un professional d’infermeria amb serologia positiva d’HIV,
HVC, HVB.

La millora professional


Presentació del llibre Ética en Enfermería patrocinat per la Fundació Víctor Grífols i
Lucas i amb la col·laboració del COIB. Barcelona, 9 de març de 2010.



Posicionament sobre el Tractament Ambulatori Involuntari (TAI).

La millora corporativa


S’ha donat resposta escrita a tots els casos que han entrat a la comissió deontològica
del COIB i han estat ateses pel secretari de la Comissió totes les trucades de
persones relacionades amb algun dels casos admesos a tràmit.

Dades estadístiques


10 casos tractats, dels quals 5 han entrat durant l’any 2010 i 5 deriven de l’exercici
2009.



Tots els casos han estat admesos a tràmit.



L’origen de la demanda dels casos entrats l’any 2010 han estat: quatre dels casos
han estat remesos per infermeres i un per un metge.



La Comissió Deontològica ha mantingut reunions mensualment, 9 han estat ordinàries
i 2 extraordinàries.

4.2.3. Comissió de Teràpies Naturals i Complementàries
Activitats
S’ha seguit treballant principalment en dues activitats: el sistema per a l’obtenció del
Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC) en Instruments Complementaris de les Cures
Infermeres i el desenvolupament del Màster en Infermeria Naturista.


Pel que fa als Diplomes d’Acreditació i Capacitació (DAC) en Instruments
Complementaris de les Cures Infermeres, el mes de maig es va acordar incorporar
dues noves teràpies per obtenir el DAC’s: la fitoteràpia i el drenatge limfàtic, on molts
professionals ja s’hi han acreditat o estan pendents de fer-ho. També s’ha donat
compliment a les bases per a l’acreditació, que es va publicar a la web del Col·legi,
amb el Registre d’Acreditacions, on hi consten les 27 infermeres i infermers que fins
ara s’han acreditat (veure estadístiques).
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El desenvolupament del primer curs del Màster d’Infermera Naturista, emmarcat dins
el Màster en Medicina Naturista i Infermeria Naturista, ha estat impulsat pel COIB i el
Col·legi de Metges de Barcelona i acreditat per la Universitat Autònoma de Barcelona i
per la Universitat de Barcelona. Inclou un primer curs de matèries troncals que
realitzaran infermeres i metges conjuntament i un segon curs amb dos itineraris: un
que titularà a les infermeres en Màster en Infermeria Naturista i un altre que titularà
els metges en Medicina Naturista. Han realitzat aquest primer curs comú 33
infermeres col·legiades al COIB i 1 infermera d’un altre col·legi professional i 16
metges. S’ha iniciat la segona edició amb 31 infermeres col·legiades al COIB, 1
infermera d’un altre col·legi i 8 metges.

Dades estadístiques
Consultes ateses: 39 (15 per correu electrònic, 17 telefòniques i 7 presencial)
Temàtica tractada

Núm.

%

12

28,57

Massatge terapèutic

7

16,67

Reflexologia podal

6

14,30

Teràpia floral

4

9,52

Tècnica metamòrfica

4

9,52

Fitoteràpia

3

7,14

Sofrologia

3

7,14

Drenatge limfàtic

3

7,14

42

100,00

Consulta documentació necessària

Total

Número total d’infermeres/ers acreditades amb les diferents teràpies:
2009

2010

Massatge terapèutic

4

6

Reflexologia podal

3

3

Teràpia floral

3

3

Sofrologia

1

2

Tècnica metamòrfica

1

1

12

15

Total

4.2.4. Comissió de violència intrafamiliar i de gènere
Des de la creació d’aquesta comissió, al desembre de 2009, s’ha mantingut una reunió
amb la persona responsable del Projecte Retorn per clarificar la disponibilitat del projecte
i les expectatives respecte el servei que es vol oferir pel que fa a formació, orientació i
ajuda.
Respecte a la línia de formació i orientació, s’està acabant una proposta de projecte
formatiu, que plantegi la possibilitat de realitzar-se via online i que pugui ésser viable per
centres sanitaris o formatius i pel que fa a l’atenció de professionals, s’han iniciat
contactes amb d’altres col·legis professionals (treball social i psicologia) per establir
acords de col·laboració en aquest àmbit.
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4.2.5. Grup de treball sobre l’exercici lliure de la professió
Activitats
L’estudi realitzat el 2009 sobre el exercici lliure de la professió infermera que el COIB va
elaborar amb l’objectiu de conèixer la realitat i les tendències d’aquest àmbit professional
i així, poder detectar les necessitats reals d’aquest col·lectiu professional, ha generat la
creació d’una assessoria específica per orientar les infermeres i infermers que treballen
en aquesta modalitat de la pràctica professional (veure apartat Assessories).
El 26 de maig de 2010 es va fer públic un resum i es va presentar en un acte celebrat a
la seu col·legial i, des d’ençà, s’ha treballat en la programació d’un debat virtual que
convocarà els professionals de la pràctica infermera de l’exercici lliure durant el primer
trimestre de 2011.

4.2.6 Grup de treball per a l’abordatge infermer en persones amb una
alteració del sòl pelvià
L’objectiu d’aquest grup és definir l’aportació infermera en l’abordatge de situacions
d’alteració del sòl pelvià així com sensibilitzar i formar a les infermeres per fer una
prevenció i detecció precoç de la incontinència urinària. En aquesta línia, es proposa
l’elaboració d’un manual que permeti obtenir la informació necessària de les disfuncions
del sòl pelvià, des de les diferents etapes de vida i els diferents nivells assistencials i
consolidar una oferta de formació reglada.
Activitats


Participació en un grup de treball per elaborar del pla per l’abordatge de les
disfuncions pelvianes i la incontinència urinària en el marc de la proposta d’Atenció
als pacients incontinents per a infermeres d’Atenció Primària presentada a la
Conselleria de Salut.



Posada en comú de protocols per a l’abordatge de les alteracions del sòl pelvià.



Participació en els tallers “Teoria i mites de la incontinència 1 i 2” en el marc de la
Setmana Gran, que es va dur a terme del 4 al 9 d’octubre al Col·legi Oficial
d’Infermeria de Barcelona, per donar a conèixer el paper que la infermera realitza per
al col·lectiu de majors de 65 anys d’edat.



Participació en l’elaboració del curs “Maneig infermer de les disfuncions del sòl pelvià:
tractament de la incontinència”, que s’emmarca en el Pla de formació continuada del
COIB que es va realitzar els mesos de maig i juny de 2010 i preparació del mateix
curs que es realitzarà el març de 2011.
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4.3. Àrea d’estudis, formació i recerca
4.3.1. Estudis
Descripció i objectius
L’àrea de la Direcció de Programes del COIB vetlla per la coherència dels continguts i pel
desenvolupament professional. S’ocupa del disseny, l’argumentació i la confecció de
qüestions de contingut professional i contribueix a iniciatives que es duen a terme des de
diferents òrgans del COIB. Per tant, en aquest apartat, consten només les iniciatives de
més relleu i aquelles d’elaboració pròpia que s’han realitzat per fer arribar la realitat de la
professió infermera a les instàncies que calgui.
Activitats
Les principals activitats desenvolupades durant aquest 2010, han estat les següents:
A. La Infermera virtual
La Infermera virtual, que està oberta al públic des del 20 de maig de 2009, ha celebrat
enguany el seu primer aniversari amb un acte que va tenir lloc el passat 8 de juliol i en el
que van assistir col·legiades i col·legiats i autors del projecte.
Les activitats que han centrat el manteniment i creixement del projecte han estat:
1. Coordinació
 Continuïtat de la dinàmica de treball inherent al projecte pel seu manteniment i
creixement en l’àmbit conceptual i tecnològic.
 Seguiment i resolució de totes les consultes que arriben a través de les diferents
vies de contacte del web.
 Implementació de l’eina en petits grups focalitzats.
 Establiment i manteniment d’enllaços i convenis de suport amb institucions d’interès
afins al projecte. Destaca el suport de l’Escola Universitària d’Infermeria de la
Universitat de Barcelona, el de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i el de
l’EUI de Sant Joan de Déu. Altres convenis de treball han estat el de la Fundació
TicSalut del Departament de Salut, amb l’elaboració de píndoles d’informació
audiovisuals, el de l’empresa del Grup Business Media Vademecum, especialitzat en
mitjans de comunicació sobre salut a nivell mundial que permetrà oferir a tota la
població informació sobre salut, el de Sanitat respon i les webs www.criatures.cat i
Faros Sant Joan de Déu: Observatori de salut de la infància i l’adolescència)
 Inclusió i seguiment de la Infermera virtual a les xarxes socials i professionals
seleccionades.
 Control i avaluació de l’ús del web a través de Google Analytics.

2. Difusió i màrqueting
2.1 Publicacions
Enguany s’ha finalitzat i elaborat l’informe de la prova pilot Estudi sobre la Infermera
virtual: Implementació i avaluació per infermeres i usuaris. Amb l’objectiu de donar a
conèixer el projecte, s’ha realitzat una primera publicació a RISAI, revista
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d’innovació, tecnologia i salut i una segona publicació a METAS de Enfermería, revista
d’àmbit nacional.
2.2. Presentacions
En l’àmbit català:
 Direcció General de Salut Pública. 22 de febrer de 2010.
 Badalona Serveis Assistencials. 23 de febrer de 2010.
 Ajuntament Vilassar de Mar. Comissió d’hàbits de vida saludables. 13 de maig de
2010.
 EUI de la UB. Equip directiu. 31 de maig de 2010.
 SAP Cerdanyola-Ripollet. 16 de juny de 2010.
 Ajuntament de Mataró. Servei de Salut Pública. 22 de setembre de 2010.
 A la Filial del Vallès Occidental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
de Balears. Secció d’Infermeria. 28 d’octubre de 2010.
 En les presentacions del COIB a les escoles universitàries d’infermeria a càrrec de
l’Oficina d’Informació Col·legial.
En l’àmbit estatal o internacional:
 Departament de Salut Basc (Osakidetza). 5 de maig de 2010.
 Presentació a la presidenta del Consell Internacional d’Infermeres, Rosemary
Bryant, en motiu de la seva visita a la seu del COIB. 17 de febrer de 2010.
 Conferència de cloenda del curs i celebració del XXX Aniversari de la Fundació de la
Escuela de Enfermería de Huesca. 27 de maig de 2010.
 Taller: Modelo conceptual de V. Henderson: uso de las terminologías enfermeras en
la planificación de cuidados. San Luis Potosí, México, 3 de noviembre de 2010.
 Conferència: Metodología del cuidado y diagnósticos enfermeros desde el Modelo de
Virginia Henderson. San Luis Potosí, México, 5 de noviembre de 2010
2.3. Posició a Internet (SEO) i xarxes socials
Continuïtat de l’estratègia relacionada amb el posicionament als buscadors d’Internet
(SEO), la normativa WAI i seguiment de la presència i ús de la web a Internet.
Respecte les activitats realitzades, s’ha hagut de tornar a redefinir aspectes com el
Title: nom de la pàgina, Keywords: paraules claus en el text i description: resum de
cada pàgina, amb la col·laboració de tots els autors. S’ha donat d’alta la Infermera
virtual a Google Maps i enguany s’ha incorporat la Infermera virtual a les xarxes
socials i professionals de Twiter, Slideshare, Youtube i Flickr.
La Infermera virtual també s’ha donat d’alta a Blogger i així s’ha creat i maquetat el
bloc de la Infermera virtual com a recurs central de la futura àrea professional.
2.4. Difusió i participació social
S’han realitzat activitats dirigides a la comunitat a partir del taller “La Infermera
virtual, un portal de salut per a tots i totes”, que es va oferir a la Setmana del Cor a
Manresa i a la I Marató de Salut de Vilassar de Mar, a través de les delegacions del
COIB al Bages i al Maresme, respectivament. En aquesta darrera activitat, es va
donar suport conceptual a tot l’esdeveniment i es va establir com a eix central de tota
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la Marató de Salut les activitats de la vida diària que les persones, conceptes sobre
els quals es basa la pròpia web.
Aquest mateix taller, que va comptar amb la implicació del programa de voluntariat
del COIB, es va oferir a la festa Posa’t la gorra, que anualment celebra l’Associació de
Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. També s’ha participat en la
Setmana Gran del Col·legi, organitzada durant el mes d’octubre.
3. Manteniment, publicació i integració de continguts
En general s’ha seguit la metodologia habitual pel desenvolupament de continguts de la
web i del circuit revisor. Aquest any s’han publicat 6 fitxes noves: Alimentació i càncer, el
càncer, la radioteràpia, la lactància materna, el part, i la vellesa, arribant a un total de 39
fitxes publicades amb un total de 46 autors participants.
S’han obert noves seccions de continguts. En el bloc del Projecte s’ha incorporat la
Conferència e-health, On som i un nou apartat de blogs, amb una selecció de blogs
d’infermeres recomanats i una secció referent a les publicacions d’Infermera virtual. En el
bloc de Recursos, s’ha obert la secció de recursos pedagògics, un apartat pensat en oferir
exemple d’aplicació pràctica de l’eina, i el bloc de coneixements sobre l’ètica i dret.
Des d’un punt de vista del manteniment dels continguts web totes les fitxes han
incorporat algun canvi pel que fa a continguts, enllaços, bibliografia o imatges. Respecte
a la integració de continguts, totes les fitxes han rebuts enllaços procedents d’altres
contingut del web i també han estat enllaçades per d’altres fitxes, seguint amb la filosofia
del projecte de web de coneixement integrat. Finalment s’han desenvolupat 8 tutorials de
salut corresponents a les fitxes adolescència, infància i alimentació i infància.
4. Desenvolupament tecnològic
Principalment s’ha centrat en el manteniment i millora del gestor de continguts CMS, i en
la planificació i disseny de futures millores estructurals directament vinculades a
l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació i les webs 2.0. Les millores
executades, totes subjectes al posicionament SEO, es concentren a la home, des d’on
s’han habilitat espais per destacar l’acreditació HONcode, la normativa WAI o la llicència
Creatives Commons, així com l’espai per a publicacions i blogs. S’ha incorporat una taula
del mapa web en llocs estratègics del portal per ser més visibles pels cercadors d’internet
o la fotografia de cada autor en l’espai del seu currículum. Finalment s’ha elaborat el
manual de gestió pel portal Infermera virtual.
5. Implementació de la Infermera virtual com a instrument de treball
Continuïtat en la difusió i implementació de la Infermera virtual com a eina de treball per
a la infermera, en el seu creixement, desenvolupament i exercici professional. En aquest
sentit, s’han realitzat les següents activitats.


Seguiment semestral del grup d’infermers del CAP El Castell de Castelldefels.
Aquest grup constitueix un grup pilot de treball.



Utilització progressiva de l’eina en l’àmbit de la docència per exemple en les
assignatures: Infermeria Clínica I, Infermeria Medicoquirúrgica I, Fundamentos de
Enfermería, Estructura y Función del Cuerpo Humano, Cerca d’Informació Digital
com a eina d’estudi (EUI de la UB), Infermeria Comunitària (EUI Gimbernat) i en
cursos de Formació Ocupacional de Barcelona Activa
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Taller formatiu d’ús en el marc de la 2a edició del Màster en Infermeria Escolar
impulsat pel COIB i certificat per la Universitat de Barcelona, a través de l’Institut
de programes innovadors de formació continuada (IL3).



Taller formatiu d’ús en el marc de l’assignatura Educació per a la Salut i
Comunicació. Formació al GRAU. Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna.



Taller formatiu d’ús a les infermeres que van optar a les ajudes a la Recerca del
COIB 2009, per a l’elaboració del projecte “Tinc més de 65 anys i la meva infermera
és virtual: difusió de la Infermera virtual amb gent gran”.



Taller formatiu d’ús a membres de la delegació comarcal del COIB al Maresme.



Taller formatiu d’ús al grup del Facebook “Infermeria Les Corts”.

6. Reconeixements


Renovació de la certificació HONcode que atorga la Fundació Health on the Net,
organització no governamental acreditada pel Consell Econòmic de les Nacions
Unides. La certificació HONcode acredita webs mèdiques i de salut vetllant per la
qualitat, fiabilitat i credibilitat de la informació sobre salut a Internet.

7. Avaluació de l’ús de la Infermera virtual
Per a l’avaluació de l’ús de la Infermera virtual s’està fent un aprenentatge progressiu en
el maneig d’eines com Google Analytics. Entre d’altres es va realitzar un curs sobre
comunicació 2.0 i social media (8 hores).
Visites totals durant 2010
Evolució núm. visites mensuals
Total visites any 2010: 375.039
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Visites totals des del 20 de maig de 2009: 497.260
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B. La infermera a l’escola


Seguiment i contacte amb la Societat Científica Espanyola d’Infermeria Escolar (SCE)
i suport organitzatiu a la seva delegació de Catalunya.



Resolució de les consultes per part de les col·legiades sobre l’àmbit escolar com a
espai de desenvolupament professional. Les consultes es centren bàsicament en
peticions d’informació referents a com es pot accedir a l’escola per treballar com a
infermera. Aquest tipus de consulta ha augmentat en relació a les dues promocions
d’infermeres que ja han realitzat el Màster d’Infermeria Escolar.

C. La prescripció autònoma de la infermera
Els treballs han estat, principalment, de difusió, seguiment i presa de posició
relacionades amb el desplegament de la Llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació
de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i
productes sanitaris. Molt especialment relacionades amb el primer esborrany conegut del
Proyecto de Real-Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros, aprovat per la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud en la reunió celebrada el dia 28 de novembre de 2010 i sotmès al
tràmit d’audiència de les Comunitats Autònomes i l’informe emès pel Consell d’Estat
sobre el Proyecto de Real Decreto de receta médica y orden de dispensación conegut el
22 de desembre de 2010.
Paral·lelament es segueix treballant amb les diferents possibilitats d’un futur text
normatiu a Catalunya.
Documents generats:


Núria Cuxart Ainaud. Hem fet els deures amb la prescripció infermera. Info
Infermeria. 2010; 63: 1.



Co-autora amb Jodar Solà G, Zabaleta del Olmo E. Reflexiones sobre la prescripción
enfermera en el ámbito de la atención primaria de salud. Aten Primaria. 2009;
41(6):335-338. [propera publicació].

Intervencions realitzades relacionades:
De les 12 intervencions realitzades en format de conferència, taula rodona i sessió
informativa realitzades, cal destacar les tres intervencions realitzades a la seu del COIB.


Conferència: La prescripció infermera. Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, 26 de gener de 2010. Núria Cuxart Ainaud.



Xerrada a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Conferència: La prescripció
infermera. Barcelona, 16 d’abril de 2010. Núria Cuxart Ainaud.



Jornada d’actuació ”La llei i les urgències: Obligacions i repercussions legals”.
Conferència: “Situació actual del desenvolupament de la prescripció infermera”.
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE) de L’acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Barcelona, 29 d’abril de 2010.
Núria Cuxart Ainaud.
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Dia Internacional de la Infermera. Prescripció infermera. Ponent. Taula rodona: La
realitat de la prescripció infermera. Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Manresa,
11 de maig de 2010. Núria Cuxart Ainaud.



La prescripció infermera, una realitat. Ponent. VI Jornada d’Infermeria del Vallès
Oriental. Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Granollers, 4 de juny de 2010.
Núria Cuxart Ainaud.



La prescripció infermera: respostes al seu desenvolupament. Conferència. Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona. Barcelona, 22 de juny, 30 de setembre i 30 de
novembre. Núria Cuxart Ainaud.



Jornada d’estiu de la professió infermera. “Present i futur”. Ponent. Taula rodona: la
Prescripció infermera avui. Universitat d’estiu Ramon Llull. Puigcerdà, 14 de juliol de
2010. Núria Cuxart Ainaud.



La prescripción enfermera: respuestas a su desarrollo. Ponent. Taula rodona: Presente
de los servicios liderados por profesionales de la enfermería. 1ª Jornada de lideratge
infermer: Repte d’avui, liderat de futur. Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de
Jesús. Barcelona, 1 d’octubre de 2010.



Consolidant l’autonomia i la responsabilitat de la infermera: Prescripció infermera.
Conferència. II Jornada Infermera Baix Llobregat Litoral. Institut Català de la Salut.
Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Litoral. Sant Vicenç dels Horts, 5 de
novembre de 2010. Núria Cuxart Ainaud.



La prescripció infermera: respostes al seu desenvolupament. Conferència. Parc de
Salut Hospital del Mar de Barcelona. Barcelona, 30 de novembre de 2010. Núria
Cuxart Ainaud.

D. L’aportació de la infermera a l’atenció primària de salut
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest treball,
elaborat per encàrrec de la consellera de Salut i que es concep com a document marc de
referència del camp competencial propi de l'aportació de la infermera a l'atenció primària,
tant pel que fa a les polítiques sanitàries com per a la determinació dels recursos
estructurals, organitzatius, formatius, de suport a la recerca i facilitadors de la millora
continua de l'atenció. Resta pendent la segona part relacionada amb els continguts dels
serveis relacionals amb les necessitats dels professionals (planificació, organització,
formació, docència, avaluació i recerca).
La publicació, va ser presentada al Ple del Consell de la Professió Infermera de Catalunya
que el va veure de bon grat i que com ho fa el Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, junt amb les persones i entitats que el subscriuen (Associació
Catalana d’Infermeria, Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària i Associació
Catalana d’Infermeria Pediàtrica) entenen que aquest document, ha de ser contemplat en
els plans directors que afecten a l’Atenció Primària i Comunitària i en el dispositiu de
compra i d'avaluació de serveis del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
De la mateixa manera, cal assegurar la seva difusió en els àmbits assistencials,
acadèmics i de recerca.
Documents generats:


Informe per a la consellera de Salut sobre el document L’aportació de la infermera a
l’atenció primària de salut.
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Intervencions realitzades relacionades:


Presentació a la Comissió d’ordenació de la professió i a la Comissió de l’exercici
professional del Consell de la Professió Infermera del document L’aportació de la
infermera a l’atenció primària de salut.

E. Desenvolupament de l’aportació infermera en l’atenció a les persones amb
pèrdua d’autonomia i situació de dependència.
Amb coordinació amb l’Àrea Social del COIB, s’han establert les bases pel desplegament
del document Catàleg de prestació de serveis infermers per a la promoció de l’autonomia
personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, que es publicarà el primer
trimestre de 2011, elaborat amb una metodologia similar a la de l’aportació de les
infermeres en l’atenció primària i a la de la infermera a l’escola.
F. Qüestions competencials
Una línia de treball que tracta de posicionar al COIB respecte l’àmbit competencial de les
infermeres. Les principals participacions han estat les següents:


Treballs per a la publicació definitiva del document: La gestora de cassos en la
pràctica infermera que pretén aportar les bases per comprendre la contribució que
aquestes infermeres tenen envers la millora de la qualitat de vida i l’acompanyament
de les persones afectades per situacions de complexitat clínica i de complexitat social.
Begoña Martí Cañiz, febrer de 2010.



Taula de treball sobre la normalització de les competències infermeres a Andorra.
Col·legi d’Infermeres i Llevadores d’Andorra (CILLA). Andorra la Vella, 8 de juny de
2010. Núria Cuxart Ainaud.



Elaboració del document “Presa de posició sobre el paper de la infermera davant
activitats relacionades amb el diagnòstic i el tractament de la malaltia” aprovat en
Junta de Govern el 15 de setembre de 2010.



Participació en el debat inaugural del Màster en Infermeria d’Anestèsia, reanimació i
tractament del dolor. “Marc legal actual del treball en equip. Visió d’infermeria”.
Ponent. Universitat de Barcelona. Hospitalet de Llobregat, 5 d’octubre de 2010. Núria
Cuxart Ainaud.



Participació en l’elaboració de les Guies d’actuació infermera en l’àmbit de les
emergències i urgències pre-hospitalàries del SEM.



Prossegueixen els treballs de revisió i consens relacionades amb el Protocol d’activitats
preventives i promoció de la salut a l’edat pediàtrica.

G. Espais per a la participació i el consens


Organització de dues edicions de la jornada de reflexió i debat Parlem-ne: el poder i la
influència de les infermeres: dels obstacles als compromisos per a l’acció. Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona l’1 de juliol de 2010.



Document de consens sobre l’actuació de les infermeres portadores del virus de la
immunodeficiència adquirida o de l’hepatitis B o C, conjuntament amb l’Associació
Catalana pel Control d’Infeccions (ACICI) l’Associació Catalana i d’Infermeria del
treball, l’assessoria de responsabilitat professional del COIB i la Comissió deontològica
del COIB.
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Preparació del Debat virtual de l’Exercici lliure de la professió infermera a Catalunya
que se celebrarà del 24 de gener al 25 de febrer de 2011.

Documents generats:


Parlem-ne: El poder i la influència de les infermeres: dels obstacles als compromisos
per a l’acció. Resultats de la jornada. 15 de desembre de 2010.

Durant l’any 2010 s’han seguit proporcionant audiovisuals demanats per les col·legiades i
col·legiats.
H. Premis COIB 2010
Els Premis del COIB tenen com a objectiu projectar el nou perfil professional de la
infermera a través del reconeixement públic a aquelles persones, grups o institucions que
fan o han fet possible el desenvolupament de la professió i de la disciplina infermera i
que, a través d’aquest desenvolupament, han contribuït a la seva revalorització i a la
seva projecció social. Aquests premis pretenen, doncs, reconèixer i valorar l’esforç de
qui, d’una manera o altra, contribueix a millorar la qualitat de les cures infermeres.
Els premis d’aquesta convocatòria s’han presentat amb les següents modalitats:


Premi a la trajectòria professional. La infermera Rosa Maria Riera i Escoda, adjunta a
la Direcció del CAP Vilassar de Dalt, va rebre el Premi a la trajectòria professional per
la tasca que ha desenvolupat en l’atenció primària, tant en la vessant assistencial i
gestora com en l’associativa amb la fundació de l’Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya.



Premi Flors Sirera (a la Cooperació Internacional). Dolors Chacón Sánchez, infermera
llevadora de l’ONG Matres Mundi, va rebre el Premi Flors Sirera a la Cooperació
Sanitària Internacional pel projecte “Una aposta per millorar les condicions de la salut
maternoinfantil als països de renda baixa. Les Cases de l’Esperança a l’Hospital de
Ruli (Ruanda)”.



Premi a la bona pràctica assistencial. El Premi a la bona pràctica assistencial es va
lliurar a Núria Herranz Rubia, infermera de la Unitat de Neonatologia de l’Hospital
Sant Joan de Déu, defensora de la necessitat d’individualitzar el pla de cures segons
el grau de desenvolupament del nadó i la seva situació familiar.



Premi a la innovació infermera. La infermera Letícia Bazo Hernández va rebre el
Premi a la innovació infermera pel projecte “Estudi d’investigació sobre l’impacte del
projecte Co-néixer. Pla informatiu i implantació de les cures centrades en el
desenvolupament i la família”, que es desenvolupa a l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron de Barcelona.



Premi a la comunicació i a la difusió de la professió infermera. Enguany s’ha
guardonat el fotògraf Paco Elvira Husé, un dels referents del fotoperiodisme català,
pels seus reportatges publicats al Magazine de La Vanguardia, al Dominical del
Periódico de Catalunya, i a la revista Woman sobre projectes i iniciatives solidàries
impulsades per infermeres. Elvira destaca per la seva sensibilitat a l’hora de tractar
els temes, per saber transmetre la professionalitat de les infermeres i el seu
compromís amb les persones. A través de les seves fotografies capta l’interès, no
només del col·lectiu infermer, sinó de tots els equips que treballen en l’àmbit social i
de la cooperació.
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Premi A prop teu. El Premi A prop teu es va lliurar a la infermera Maria Gasull Vilella,
que va liderar l’elaboració del primer codi deontològic d’infermeria de Catalunya, pels
seus treballs relacionats amb l’ètica de la cura i per la seva contribució en la
construcció del cos de coneixement de l’ètica infermera.



Premi A prop teu (honorífic i a títol pòstum) Enguany es va fer un reconeixement
especial, amb l’entrega del premi A prop teu honorífic a títol pòstum, a la infermera
Júlia Rodón, membre de la Junta de Govern que va morir el mes de juny de 2009 i
que va destacar per una trajectòria professional completa marcada pel seu
compromís amb la professió infermera.

4.3.2. Formació
Activitats i dades estadístiques
S’ha donat suport en el procés d’estudi per a la prova d’avaluació de la competència per
a l’obtenció del títol d’especialista en salut mental. En total hi han participat 155
infermeres.
S’ha començat a treballar la intervenció del procés de suport per a d’estudi per a la prova
d’avaluació de la competència per a l’obtenció del títol d’especialista en salut laboral i del
treball. El desenvolupament de l’activitat es realitzarà al primer trimestre del 2011.
S’ha acabat de desenvolupar el Pla formatiu 09-10. En total s’han desenvolupat 37
activitats, que han donat resposta a 722 infermeres i infermers.
S’ha dissenyat i iniciat el Pla formatiu 10-11. En total s’han desenvolupat 11 activitats,
acreditades per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES)i pel Sistema Nacional de Salut (SNS),
que han donat resposta a 208 infermeres i infermers. Els participants n’han fet una
valoració positiva, amb una qualificació de 4,31 sobre 5, pel que fa a la qualitat global de
les activitats, i de 4,48 sobre 5, en relació a l’equip docent.
Totes les activitats s’han realitzat a la seu del Col·legi i només s’han dut a terme fora de
Barcelona aquelles activitats sol·licitades pels professionals del territori, cosa que han
gestionat els delegats comarcals del Col·legi. En total s’han desenvolupat 4 intervencions
a Igualada, Martorell, Mollet del Vallès i Vilafranca del Penedès.
S’ha de destacar que aquest any ha augmentat en més del 50% el percentatge
d’anul·lacions de cursos i tallers programats. Després de realitzar un anàlisi acurat per
part dels diferents responsables de comissions, vocalies del Col·legi i fruït de les
aportacions de les col·legiades i col·legiats, s’ha coincidit en afirmar que existeixen
diverses causes que expliquen aquest descens en les inscripcions.
L’actual crisi econòmica, el fet que l’any 2010 hagi coincidit en un any de preparació
d’oposicions, l’increment de l’interès de les col·legiades en estudis universitaris de segon
cicle i l’impuls de les empreses per incrementar la formació són alguns dels motius que
s’han esgrimit.
S’ha seguit treballant en els acords i els convenis amb d’altres entitats i associacions
professionals competents i compromeses amb la formació i l’expertesa de les infermeres.
El juny de 2010 va finalitzar la segona edició del Màster en Infermeria Escolar (semi
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presencial) amb 62 alumnes i el novembre de 2010 s’ha reeditat una nova edició amb 55
alumnes inscrits.
Davant la convocatòria d’oposicions en l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut
s’han desenvolupat 3 cursos de suport a l’estudi que han donat resposta a un total de
144 infermeres i infermers.
I al darrer semestre de l’any s’ha iniciat la formació per l’acreditació per a la prescripció
infermera, donant resposta a un total de 873 infermeres i infermers col·legiats.

4.3.3. Recerca
Objectius i activitats
Formatius
Objectius


Identificar les necessitats formatives de les infermeres en matèries relacionades amb
la recerca i donar resposta en funció de les demandes.



Realitzar cursos de recerca clínica en col·laboració amb altres institucions.



Realitzar cursos de recerca de nivell bàsic i avançat en col·laboració amb Escoles
Universitàries d’Infermeria.



Realitzar 4 tallers monogràfics al COIB sobre aspectes relacionats amb la recerca
(metodològics i conceptuals) amb docents reconeguts tant a nivell nacional com
internacional.

Activitats realitzades i avaluació:


Continuïtat del conveni formatiu amb l’EUI Blanquerna pels cursos monogràfics de
recerca per satisfer la demanda i cobrir mancances dels professionals en aquest
àmbit.



Selecció de tres cursos de formació prioritaris en el Pla formatiu del COIB.



En el marc de la I Jornada de reconeixement de la recerca infermera, s’han realitzat
al COIB tres tallers bàsics en metodologia de la recerca; un de recerca qualitativa, un
de recerca quantitativa i un d’anàlisi descriptiu de dades quantitatives. Els dos
primers cursos han sobrepassat el nombre d’inscripcions previstes.



Taller sobre l’ètica feminista aplicada a la recerca i a les cures. Impartit per la Dra.
Peter de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Toronto, Canadà.

Informatius i difusors
Objectius:


Difondre activitats, beques, fons de finançament, actes i formació relacionada amb la
recerca.



Publicar a la web (de forma continuada) informació actualitzada sobre recursos en
recerca i novetats de l’Àrea de recerca.
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Potenciar l’ús dels mitjans de comunicació del Col·legi per difondre coneixements i
actes de caire científics. Activitats:

Gestors i investigadors
Objectius:


Crear una xarxa de col·laboració amb àrees del Col·legi per desenvolupar línies
concretes d’investigació pròpia.



Crear estratègies per afavorir la recerca infermera als centres sanitaris.



Realitzar o dirigir projectes proposats pel Col·legi sobre temes d’interès.



Assessorar i ajudar a altres àrees del Col·legi, així com al propi Col·legi i a les
comissions existents, en el disseny i elaboració d’estudis o projectes de recerca.



Assessorar en l’explotació de dades d’estudis endegats per les àrees, comissions i el
propi COIB amb el programa SPSS.



Organitzar jornades, convocatòries i reconeixements de la recerca.

Activitats:


Assessorament sobre l’adaptació del qüestionari de Salut, estils de vida i condicions
laborals de les infermeres de Catalunya de l’Àrea de Salut Mental, amb col·laboració
de la Fundació Galatea.



Assessorament en l’elaboració de l’informe final del projecte de voluntariat del COIB.



Membres de la comissió de seguiment de l’estudi sobre l’exercici lliure de la professió
del COIB.



Elaboració de l’informe final sobre l’estudi pilot de la Infermera virtual.



Revisió de l’article de l’estudi de la Vocalia de llevadores del COIB.



Avaluació dels resultats del projecte en col·laboració amb ESADE sobre el burnout.



Organització de la I Jornada de Reconeixement a la Recerca en Infermeria del COIB.



Disseny i organització de la I Convocatòria de Reconeixement a la difusió del
coneixement infermer.



Disseny i organització de la 6ª Convocatòria d’ajudes a projectes de recerca del COIB
2010.

Financers
Objectius:


Facilitar vies de finançament als projectes científics infermers. Tant de forma interna,
a través del Col·legi, com externa a través d’altres fonts de finançament.



Establir convenis formatius que beneficiïn als col·legiats interessats en la recerca.



Crear estratègies per afavorir la recerca infermera als centres sanitaris.



Fomentar la difusió nacional i internacional de la recerca en infermeria a través de
l’atorgament d’un reconeixement a les publicacions infermeres nacionals i
internacionals.
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Activitats:


Lliurament de la 6a Convocatòria a les Ajudes al Finançament de Projectes de
Recerca. Distribució de 40.000 euros en ajudes.

Projectes Premiats 2010:
Núm. registre i títol:
PR-3554/10: Disseny d'un instrument d'avaluació de competències per al laboratori de
simulació d'infermeria.
PR-3564/10: Empowerment del pacient a través de la informació-educació dels pacients
programats per a intervencions quirúrgiques de pròtesis de maluc de genoll.
PR-3569/10: Ensayo clínico aleatorizado doble ciego y controlado con placebo para
evaluar la eficacia y seguridad de la administración de agentes opioides como
tratamiento preventivo del dolor asociado a los cuidados de enfermería de pacientes
críticos con ventilación mecánica.
PR-3582/10: Utilitat dels diagnòstics d'infermeria per determinar el grau d'adherència
terapèutica en els pacients crònics d'atenció primària.
PR-3584/10: Com viuen els néts la malaltia d’Alzehimer dels seus avis?
PR-3589/10: Impacto de un programa educativo para el paciente con síndrome de
cushing: Estudio Multicéntrico.


Avaluació de la memòria científica i econòmica de les ajudes a projectes de recerca
de les convocatòries 2006 - 2009.



Atorgament de la I Convocatòria de Reconeixement a la difusió del coneixement
infermer.

4.4. Observatori d’Actualitat i Responsabilitat Professional (ORIAP)
Descripció i objectius
Aquest any, a l’objectiu de posar a disposició els principals textos relacionats amb la
regulació professional, s’ha afegit la reordenació i publicació a la web del Col·legi de les
principals al·legacions que s’elaboren gràcies a la col·laboració conjunta de la Direcció de
Programes del COIB, l’Assessoria de Responsabilitat Professional i els Serveis Jurídics del
COIB.
Activitats
Durant aquest exercici s’ha ampliat substancialment la documentació als apartats
dedicats als aspectes deontològics, competències professionals, educació per a la salut,
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i
teràpies naturals, entre d’altres, amb les de les especialitats infermeres i un capítol
dedicat a la regulació professional.
En aquest espai estan publicades 5 de les normatives de les 12 revisades (Veure apartat
al·legacions d’aquesta memòria), així com la presa de posició del COIB davant de les
iniciatives que es proposen d'intervenció de les infermeres en activitats relacionades amb
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el diagnòstic i el tractament de la malaltia on el Col·legi recorda a les organitzacions
sanitàries que el fet de promoure que les infermeres assumeixin competències
professionals que no els són pròpies és "induir a l’intrusisme i provocar una greu confusió
als ciutadans en general”.
Documentació generada:

 3 al·legacions presentades dels 12 textos revisats.
 Presa de posició del COIB davant de les iniciatives que es proposen d'intervenció de les
infermeres en activitats relacionades amb el diagnòstic i el tractament de la malaltia.

4.5. Àrea d’Infermeria del Treball i Salut Laboral
Activitats
Dins del pla de treball de l’àrea s’ha establert contacte amb les infermeres i infermers
especialistes en Infermeria del Treball, i des de l’assessoria s’ha donat resposta a totes
les consultes plantejades per part d’aquest col·lectiu.
Dades estadístiques
Des d’aquesta àrea, s’han atès 106 consultes durant aquest any.
Temàtiques consultades

Núm.

%

Altres

32

30,19

Infermeria del Treball

29

27,36

Formació

23

21,70

Seguretat

12

11,32

Higiene industrial

8

7,55

Ergonomia

1

0,94

Psicosociologia

1

0,94

106

100,00

Total
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5.1. Àrea social
5.1.1. Comissió per al benestar social
Activitats
Participació en els Grups de treball del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona.
Participació en els grups de Gent Gran, Pobresa, Acció Comunitària i Salut. Aquests grups
centren la seva activitat de setembre a juny. Habitualment es troben una vegada al mes
tot i que el calendari de sessions pot augmentar si l’evolució dels temes tractats ho
requereix, ja sigui per aprofundir en temes en què els grups mostren una especial
sensibilitat com per si el ponent convidat ho necessita per al posterior debat.
Dins de la mateixa àrea però en un altre marc, segueixen els treballs de definició de
serveis infermers a les persones en situació de vulnerabilitat en base, prenent com a
model el document “L’aportació de les infermeres en l’Atenció Primària” i seguint
l’estructura de les cures orientades a diferents escenaris de treball definits en el
document “Les infermeres i l’atenció a les persones en situació de dependència”. Té com
a objectiu definir els serveis infermers en cada àmbit, detectant en quina etapa vital i en
quin tipus de servei, la nostra professió té camp d’actuació i en quina mesura.

5.1.2. Grup 65
Descripció i objectius
L’objectiu principal del Grup 65 és continuar amb la línea d’activitats, amb el mateix
nivell de qualitat i/o reajustant, en funció de la demanda, i promocionar la incorporació
de nous jubilats, amics i familiars.
El col·lectiu d’infermeres jubilades del COIB és de 2.477. Un total de 657 infermeres i
infermers jubilats -98 més que l’any anterior- pertanyen actualment al Grup 65. Un dels
principals objectius d’aquest programa és estimular el diàleg i la reflexió a través de la
participació en activitats de lleure, salut i cultura.
Aquest any, per primera vegada, tots els assistents als cursos i activitats han contestat
un qüestionari per tal que aportin noves idees i així implicar-los en el desenvolupament
del grup.
Com a novetat, en l’acte de cloenda del curs 2009-2010, s’han substituït els concursos
que s’organitzaven de pintura, dibuix i restauració per l’elaboració d’un àlbum en format
DVD, realitzat pels docents del programa en el qual s’ha incorporat un resum de totes les
activitats i s’han entregat a tots els membres del Grup 65.
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Activitats
Enguany el COIB ha seguit oferint un ventall d’activitats de llarga durada (d’octubre a
juny) per tal d’assegurar un nivell d’aprenentatge.
S’han mantingut les activitats de jocs de taula, cant coral, cinefòrums (amb l’emissió de
vuit pel·lícules, és a dir dos més que l’any anterior) i dels cursos anglès elemental, anglès
preintermedi, anglès intermedi, francès elemental i francès preintermedi, iniciació al Taitxi-txuan: “forma del drac”, Tai-txi-txuan: “forma del drac” avançat, taller de restauració
de petits objectes i taller de restauració de mobles antics, dibuix, pintura, descobrir el
món de l’òpera, moviment lúdic i salut, iniciació a la fotografia digital, fotografia digital:
retrat, reportatge i paisatge urbà, alfabetització informàtica i extensió informàtica i el
sofà musical.
Enguany s’han introduït els cursos Fotografia als viatges, Fem una pel·lícula, Hata-ioga i
“Un tour per la Barcelona artística”, amb molt d’èxit de participació. S’ha mantingut
l’oferta d’activitats fora de les aules amb les sortides culturals i excursions.
Durant el període de l’1 de gener al 30 de maig de 2010, corresponent al curs 20092010, l’ocupació en 7 cursos va ser del 100% i en 16 cursos, entre el 90% i el 100%.
Durant el curs 2010-2011 (fins desembre de 2010), els cursos ocupats al 100% ha
augmentat fins arribar a 13 i en només 8 cursos ha estat inferior al 100%. Queden per
començar 4 cursos.
Excursions


Cervera, ciutat monumental: 20 de gener de 2010.



Calçotada: dimecres 17 de febrer de 2010.



Visita guiada a les colònies tèxtils del Berguedà: 18 de març de 2010.



Recorregut amb el ferrocarril turístic de l’Alt Llobregat: La Pobla de Lillet, Jardins
Artigas, Castellar de n’Hug: 15 d’abril de 2010.



Entre Alquézar, al Parc Natural de Somontano, i Ainsa, al Geoparc de Sobrarbe: del
26 al 28 d’abril de 2010.
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Itinerari per la Girona més florida: 12 de maig de 2010.



Ripoll, de Guifré el Pilós, i Sant Joan de les Abadesses, del comte Arnau: 1 de juny de
2010.



Sortida a Santa Maria de Queralt (Berga): 21 d’octubre de 2010.



Sortida al Parc Natural de Matadepera: 25 de novembre de 2010.



Dinar de Nadal: 17 de desembre de 2010.

Rutes culturals


Gràcia i la Guerra Civil: 26 de gener de 2010.



La presència de santa Eulàlia a Barcelona: 23 de febrer de 2010.



La dona a l’eixample: 27 d’abril de 2010.



El Raval literari: 27 d’abril de 2010.



Vallvidrera: 25 de maig de 2010.



Corpus: l’ou com balla: 3 de juny de 2010.



Santa Maria del Pi i Santa Anna: 19 d’octubre de 2010.



El món de la salut des de l’època medieval: 17 de novembre de 2010.



Francesc Macià i Passeig de Gràcia: 14 de desembre de 2010.

Tallers i xerrades


Aproximació al món de la conservació i restauració de pintures: 21 de gener de 2010.



La meditació: beneficis físics, psíquics i espirituals: 18 de febrer de 2010.



La Infermera virtual: 18 de març de 2010.



Què puc fer amb els meus estalvis? 22 d’abril de 2010.



Què veig quan miro una pel·lícula: 13 d’octubre de 2010.



Les diferents tècniques analítiques aplicades a la pintura: 2 de novembre de 2010.

Setmana Gran
Descripció i objectius
Del 4 al 9 d’octubre d’aquest any s’ha organitzat a la seu del COIB la Setmana Gran, amb
els següents objectius:
Donar a conèixer què fem les infermeres en l’atenció a la salut de la gent gran, la tasca
que desenvolupen les infermeres del districte de Sant Martí per aquest col·lectiu de
població, reflexionar conjuntament sobre l’envelliment en el segle XXI i adoptar posicions
que ens permetin treballar per un envelliment saludable.
Durant la Setmana Gran s’han organitzat un total de 31 tallers sobre alimentació
saludable, sexualitat, teràpia del riure, dansa lliure, cinefòrum amb la pel·lícula “En el
estanque dorado”, dansa lliure, plantes medicinals, transferències i mobilitzacions, suport
emocional al cuidador, trastorns cognitius, equilibri i marxa, presa de medicaments, el
nou paper de la gent gran, interpretació, moviment lúdic, teoria i mites de la
incontinència, tai-txi, Infermera virtual i reflexoteràpia.
En total hi van assistir 156 persones, que van participar en els diferents tallers, el que
finalment va suposar un total de 335 assistències.
Després de cada taller, els assistents contestaven un qüestionari de valoració de les
activitats. A través de les respostes d’aquest qüestionari s’extreu, com a conclusions que
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les persones grans del barri coneixen molt bé les activitats de la infermera d’atenció
primària, donen molta importància a l’actitud de la infermera (al fet que sigui propera i
que li doni confiança i segureta).
També van coincidir a l’afirmar que a través dels tallers es va fomentar els estils de vida
saludables, els van orientar cap a intervencions de prevenció i els van ajudar en la
possibilitat d’aprenentatge, l’estimulació de l’autocura i l’adaptació a les limitacions.
La majoria també considera que aquests tallers han afavorit relacions d’amistat i
solidaritat. Asseguren que Tenen por a fer anys per la disminució de l’autonomia, per
esdevenir una càrrega per la família, per la soledat i per deixar el domicili i destaquen
com a fet important el seguir viu.

5.1.3. Voluntariat
Descripció i objectius
Durant el 2010, s’ha continuat amb els programes de voluntariat establerts amb un total
de 192 voluntaris i voluntàries actius. Del total de voluntaris, 161 estan en alta exercent,
és a dir que exerceixen la professió, el que suposa un 83%.
Procedència dels voluntaris
Barcelonès

118

Baix Llobregat

25

Vallès Occidental

24

Maresme

11

Vallès Oriental

5

Bages

3

Garraf

2

Ripollès

2

Alt Penedès

1

Osona

1

1) En la línea d’atenció cap als col·lectius vulnerables s’han fet els següents programes:


Cap infermera sola: és un programa que es gestiona, es desenvolupa i s’avalua
directament al COIB. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de les infermeres que
estan en situació de risc d’aïllament social i de les seves famílies, cosa que es va a
través de l’acompanyament al domicili. Des d’aquest any, hi ha 4 infermeres que
reben voluntariat.



Voluntariat en l’àmbit de la salut al parc sanitari: es un programa d’acompanyament
en una institució sanitària que es realitza en col·laboració amb el voluntariat de Sant
Joan de Déu. En aquest moment hi ha 8 voluntaris.



Voluntariat en l’àmbit de l’acompanyament de nens amb malaltia oncològica a nivell
domiciliari. Actualment hi ha 1 voluntària activa.
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2) En la línia de treball amb organitzacions socials i/o culturals:


Voluntariat per la llengua: a través de la col·laboració amb el consorci, aquest any hi
ha hagut un increment de 10 voluntàries.

3) En la línia d’esdeveniments cívics, s’ha dut a terme la col·laboració solidària amb l’acte
Posa’t la Gorra 2010, on hi han participat 13 voluntaris en diferents tallers de la festa.
Durant aquest any s’han realitzat 3 sessions informatives sobre el projecte de voluntariat
i 2 sessions de formació bàsica del voluntariat. En total, 139 infermeres han assistit a les
sessions informatives, de les quals 48 han realitzat el curs de formació bàsica.

5.2. Àrea de cooperació
5.2.1. Cooperació Sanitària Internacional
Activitats


Durant el 2010 s’ha continuat fent el seguiment de la Campanya “La Salut del
Mil·lenni” dins els objectius de la OMS.



Reunions i contactes amb 42 institucions, ONG, fundacions i associacions.



Enviament, a través del Servei d’Informació a la Carta, de 124 comunicacions
informatives a col·legiades i col·legiats. S’ha fet difusió d’informes i publicacions,
ofertes de treball, beques, conferències, taules rodones, jornades, convocatòries de
premis, subvencions, presentacions, actes i exposicions i donacions.



Actualització d’una borsa de treball específica per a les infermeres que es dediquen a
l’àmbit de la cooperació.



Pòster “El Àrea de Cooperación y la Vocalía de Matronas del Colegio Oficial de
Enfermería te pueden asesorar en tus proyectos” en el Global Congress of Maternal
and Infant Health d’àmbit internacional. Barcelona 22 al 26 de setembre de 2010.

Dades estadístiques
Durant l’any 2010 s’han realitzat 540 assessoraments, 72 assessoraments presencials
programats i la resta per via telefònica.
Temàtiques consultades

Núm.

%

Informació d’ONGDs

323

31,82

Formació

305

30,05

Ofertes de treball com a cooperant

228

22,46

Assessoraments recerca dades per treball científic

77

7,59

Donacions

45

4,43

Vacunació i medicació

37

3,65

1.015

100,00

Total
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L’apartat de l’àrea de cooperació de la web ha tingut 2.016 visites durant el 2010, la
formació recomanada ha tingut 2.680 visites i les ofertes de treball en l’àmbit de la
cooperació 4.580 visites.
A destacar les, cada vegada més freqüents aportacions i informacions facilitades per
diferents col·legiades i col·legiats, cada vegada més s’integren a la base de dades
qualitativa d’aquesta àrea.

5.2.2. Projecte de cooperació “És possible construir junts”
Durant aquest 2010 s’ha seguit mantenint l’activitat del centre de salut Barcelona-Bakou,
situat a la població de Bakou. Des del Col·legi s’ha realitzat una tasca d’avaluació del
projecte i s’ha estudiat establir la possibilitat de futures vies de col·laboració per tal de
seguir mantenint aquesta activitat.

5.3. Àrea territorial
Descripció i objectius
L’objectiu de l’activitat d’aquesta àrea és l’apropament del Col·legi als professionals i a la
societat civil. Tot aquest procés està basat en la participació dels mateixos professionals
com a protagonistes, i es concreta organitzativament en dues figures, la delegada o
delegat comarcal i la comissió territorial. La primera és l’autèntic eix vertebrador de tota
la tasca que es realitza en el seu territori. La segona, l’encarregada que el treball de la
delegació sigui àgil i ràpid, i d’assegurar que hi hagi comunicació entre el Col·legi i les
col·legiades i col·legiats. Per fer que això sigui realitat es compta amb 10 delegades i
delegats i més de 60 col·legiades i col·legiats d’arreu de la demarcació de Barcelona, de
tots els àmbits de la professió i institucions de les comarques barcelonines.
La funció de les delegacions comarcals es basa en l’exercici de:


La representació del Col·legi i el col·lectiu infermer quan participa en consells de salut
municipal, consells assessors, taules de debat ciutadanes, comitès organitzadors i
científics, i jurats de premis.



Dinamització de les activitats professionals amb la realització d’actes de caire científic
com poden ser jornades, taules rodones i cursos formatius.



Transmissió i divulgació de la informació amb trobades periòdiques de les comissions
territorials i les institucions de la comarca.

Activitats (veure l’apartat 5.5.3.)
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5.4. Gestió de la Junta de Govern
5.4.1. Principals acords de la Junta de Govern


Incorporar a Beatriu Fuentes Bautista com a delegada comarcal del COIB al Baix
Llobregat.



Presentar la proposta d’Osona Contra el Càncer (OCC), de dotar el Premi de Sanitat
d’Osona en Investigació del Càncer amb una línia específica per a infermeres.



Presentar l’informe de la finalització de l’Estudi de l’exercici lliure de la professió
infermera a Catalunya.



Nomenar consellers del Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, en representació del Col·legi Oficial d’Infermeria de
Barcelona a: Maite Ruiz Usón, Paulino Ustàrroz Sampedro, Margarita Esteve Ortega,
Josep París Giménez i Joan López Carol.



Proposar la dinàmica a seguir pel que fa a les intervencions i temps de l’Assemblea
General Ordinària del proper dia 16 de març.



Escollir com a interventors per l’Assemblea General Ordinària del 16 de març de
2010, i en compliment del que preveu l’article 26 dels Estatuts del COIB, proposar
que siguin les col·legiades acreditades amb els números 4, 8, 12, etc., seguint l’ordre
de taules designades pel notari, entre una de les dues d’acreditació d’assistents
disposades a l’entrada.



Entregar el premi A prop teu 2010 a la infermera Maria Gasull Vilella.



Sol·licitar a la Comissió deontològica del COIB que emeti un informe sobre el
Tractament Ambulatori Involuntari (TAI), que a partir de la proposta de modificació
del Codi Civil de Catalunya es troba l’article 212-2 paràgraf 5, que fa referència als
“Tractaments mèdics sense el consentiment del malalt”.



Presentar la proposta del Departament Comercial respecte a les accions comercials
que ha de prendre el COIB.



Presentar la proposta de posicionament sobre la sentència del Tribunal Constitucional
davant l’Estatut.



Realitzar la compra d’equips informàtics portàtils, mitjançant un rènting amb el Banc
Sabadell.



Modificar en els Estatuts del COIB els articles relatius a: la denominació del Col·legi,
el domicili de la seu col·legial i als articles 23 i 31 que fan referència a la composició
de la Junta de Govern i a les candidatures, pel que fa a la incorporació d’especialistes.



Presentar la proposta de convocatòria i anunci de l’Assemblea General Extraordinària
del 16 de desembre de 2010.



Entregar el calendari amb les principals accions de l’acte A prop teu 2011 que se
celebrarà el proper dia 11 d’abril de 2011.



Aprovar el document “Presa de posició del COIB davant les iniciatives que es
proposen d’intervenció de les infermeres en activitats relacionades amb el diagnòstic i
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el tractament de la malaltia” i enviar a l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària
de Catalunya (AIFICC).


Entregar la proposta dels Premis COIB per l’any 2011.



Celebrar l’Assemblea General Ordinària el dia 3 de març de 2011.



Presentar la proposta de dinàmica a seguir pel que fa a les intervencions i temps de
l’Assemblea General Extraordinària del 16 de desembre de 2010.



Escollir com a interventors per l’Assemblea General Extraordinària del 16 de
desembre de 2010, i en compliment del que preveu l’article 26 dels Estatuts del
COIB, proposa que siguin les col·legiades acreditades amb els números 4, 8, 12, etc,
seguint l’ordre de taules designades pel notari, entre una de les dues d’acreditació
d’assistents disposades a l’entrada.



Donar suport a la futura Escola d’Infermeria d’Igualada integrada a la Universitat de
Lleida.



Proposar que les col·legiades en situació de pre-jubilació puguin pertànyer al Grup 65
pagant la quota de 10 euros, i participar de les activitats amb preu reduït.



Proposar la signatura del conveni amb l’Associació Catalana d’Infermeria de Control
d’Infecció (ACICI).



Proposar la incorporació d’un becari a l’Àrea de Biblioteca i Documentació del COIB.
Es planteja mantenir un conveni de pràctiques amb la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la UB.

5.4.2. Representació del Col·legi


Organización Colegial de Enfermería- Consejo General. Mariona Creus i Virgili i Josep
París i Giménez.



Comitè de Direcció del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya del
Departament de Salut. Josep París Giménez.



Patronat de la Fundació Galatea. Mariona Creus i Virgili, Josep París Giménez i Montse
Martínez Gobern.



Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Mariona Creus i Virgili,
Josep París Giménez, Paulino Ustárroz Sampedro, Margarida Esteve Ortega, Mª
Teresa Ruiz Usón i Joan López Carol (Plenari) i Núria Cuxart i Ainaud (Consell
Assessor).



Comissió de Seguiment del Programa PAIMM-Retorn. Josep París Giménez i Montse
Martínez Gobern.



Grup Impulsor de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya. Direcció
General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut. Josep París Giménez i Isabel
Pera Fábregas.



Comisión Nacional de la Especialidad en Enfermería Geriátrica. Josep París Giménez.
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Membre de la Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería del Trabajo, a
proposta de la Comissió d’especialitats d’infermeria del consell d’especialitats en
Ciències de la Salut a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de
Salud”. Cristina Ortega i Matas.
Membre de la Comissió d’Experts per a l’elaboració del Codi Deontològic de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Núria Cuxart Ainaud.



Consell de Salut del Districte Sarrià - Sant Gervasi. Cristina Ortega Matas.



Consell Assessor de la Història Clínica compartida a Catalunya. Departament de Salut.
Isabel Pera Fábregas.



Consell de la Professió Infermera. Mariona Creus i Virgili, Núria Cuxart Ainaud, Josep
París Giménez i Margarita Esteve Ortega, aquesta última designada per la consellera
de Salut.



Comissió de treball sobre la categoria professional de l’especialista en salut mental,
per encàrrec del Consell de la Professió Infermera. Montserrat Martínez Gobern.



Consell Català de la Salut. Servei Català de la Salut. Mariona Creus i Virgili.



Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. Oriol Roura
Fornells



Grup de Treball de Salut del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona. Oriol Roura Fornells.



Grup de Treball de Gent Gran del Consell Municipal de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona. Isabel Quintana Sánchez.



Grup de Treball de Pobresa del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament
de Barcelona. Montserrat Caterineu Pérez.



Grup de Treball de Drogodependència del Consell Municipal de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona. Montserrat Martínez Gobern.



Grup d’Acció Comunitària del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona. Begoña Martí Cañiz.



Grup de treball Fundació Congrés Català de Salut Mental. Montserrat Martínez
Gobern.



Grup de treball per la proposta formativa per a la prova de convalidació del títol
especialista en salut mental. Montserrat Martínez Gobern, Núria Balaguer Cerdà i
Núria Cuxart Ainaud.



Comissió de treball competent en aspectes relatius a l’exercici professional del Consell
de la professió infermera. Núria Cuxart Ainaud.



Grup de Modernització del Sistema Sanitari. Grup Àmbit assistencial. Gabinet de la
Consellera. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Núria Cuxart Ainaud.



Grup de treball: “Ús racional i sostenibilitat de la prestació farmacèutica” de la Mesa
del Medicament. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Núria Cuxart
Ainaud.
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Grup de treball “El pacient com a gestor del seu tractament” de la Mesa del
Medicament. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Gisel Fontanet
Cornudella.



Participació com a membre del grup d’experts per al disseny del debat virtual: Ús de
les TIC en l’atenció primària. Una oportunitat?. Fòrum Català d’Informació i Salut
(Fòrum CIS) i Fundació TIC Salut. Generalitat de Catalunya. Gisel Fontanet
Cornudella.



Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Núria
Balaguer Cerdà.



Grup per a l’elaboració del document: “Formació especialitzada de Salut laboral.
Especialitat d’infermeria del treball. Situació actual i propostes”. Convocat per la
Direcció Estratègica d’Infermeria del Departament de Salut. Cristina Ortega Mata.



Representant del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al grup
de treball de la Mesa del Medicament a Catalunya (grup sobre recerca en
medicaments) del Departament de Salut. Pilar Delgado Hito.



Pla director de les Malalties Reumàtiques i l’Aparell Locomotor. Departament de Salut.
Isabel Pera i Fábregas.



Pla director de les Malalties Respiratòries. Departament de Salut. Isabel Pera i
Fábregas.



Pla director de les Malalties de Transmissió Sexual. Departament de Salut. Isabel
Pera.



Consell de Salut de l’Anoia. Montserrat Aymerich Barberà.



Consell de Salut de l’Ajuntament de Manresa. Montse Vila Gangolells.



Consell de la Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa. Montse Vila Gangolells.



Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. Beatriu
Fuentes Bautista.



Consell de Ciutadania de Vic a les comissions d’immigració i joventut. Emi Chirveches
Pérez.
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5.4.3. Participació del Col·legi
Actes científics i professionals


Inauguracions i cloendes: 17



Assistència: 25



Ponències: 41



Comitè científic o organitzador: 3



Comunicacions o pòsters: 6

Actes socials i polítics


Assistència: 28



Participació: 1

Premis


Participació en jurats: 4

Actes acadèmics i de graduació


Assistència: 2

5.4.4. Al·legacions


Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.



Projecte de decret pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.



Projecte d’ordre pel qual es modifica l’annex del Decret 202/1985, de 5 de juliol, de
creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública



Projecte d’ordre pel qual es regula el procediment voluntari d’estatutarització del
personal funcionari d’administració i tècnic dels cossos d’administració general i
administració especial de la Generalitat de Catalunya, del personal laboral de Conveni
Únic de la Generalitat de Catalunya i del personal laboral d’institucions sanitàries que
presta serveis a l’Institut Català de la Salut.



Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes – Nutricionistes de Catalunya.
D’acord amb el que disposa l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.



Projecte de decret legislatiu per a l’adequació de normes amb rang de llei a la
Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als
serveis en el mercat interior, concretament pel que fa al capítol 6 de serveis
professionals de l’esmenada disposició, secció 1, relativa a la modificació de la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals.
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Projecte de decret de la Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a
la salut afectiva, sexual i reproductiva.



Projecte d’ordre per la qual es crea el Consell Assessor de la Seguretat de Pacients.



Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora del Sector d’Assistència
Sanitària Lliure.



Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.



Projecte d’ordre per la qual es modifica la delimitació de determinats sectors
sanitaris.



Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre SLT/457/2006, de creació del Consell de la
Professió Infermera de Catalunya.

5.5. Un any d’activitat intensa
5.5.1. Àrea de Comunicació
Activitats


L’Àrea de Comunicació del Col·legi ha participat en el procés de difusió de totes les
activitats, actes, documents i accions del Col·legi que s’han desenvolupat al llarg de
l’any i que impliquen comunicació interna i/o externa.



Enviament de cartes a mitjans de comunicació i diverses institucions per corregir la
presència incorrecta de la infermera als mitjans de comunicació, webs, fulletons i
publicitat de diverses organitzacions i institucions.



Campanya de difusió específica sobre la nova seu del Col·legi, l’acte d’inauguració i
les visites guiades obertes a les col·legiades i col·legiats per conèixer les noves
instal·lacions.



Elaboració d’un audiovisual sobre l’activitat interna del Col·legi, que es va utilitzar en
una primera versió com a audiovisual corporatiu per a l’acte A prop teu 2010 i l’acte
d’inauguració del Col·legi i, posteriorment, com element de difusió per a les pantalles
de la recepció del Col·legi.



Nou disseny en paper del programa de formació del COIB 2010-2011. Aquest nou
format és molt més reduït i ha passat a ser un Info formació.



Creació de la fitxa col·legial a l’àrea exclusiva de la web del Col·legi www.coib.cat.
Cada infermera pot accedir a la seva fitxa personal, on s’inclouen les seves dades, i
variar la seva informació per tal que el Col·legi tingui aquesta informació
permanentment actualitzada.



Creació de l’espai d’atenció al ciutadà a la web del Col·legi. A través d’un nou baner,
el ciutadà pot comprovar si la seva infermera està col·legiada i també accedir a
d’altres serveis que poden ser del seu interès com els audiovisuals del COIB, la web
Infermera virtual i documents sobre els seus drets i deures en l’àmbit de la salut.
També pot presentar queixes i reclamacions online.
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S’han introduït dos nous elements de comunicació físics situats a la recepció del
Col·legi: les pantalles situades a la planta baixa i a la tercera i els taulers d’anuncis.
Des de Comunicació s’ha dissenyat una plantilla per introduir les activitats formatives
i els actes que es fan al COIB, així com anuncis de diversos serveis del Col·legi que
s’insereixen en aquestes pantalles i en els nous taulers.



Elaboració i enviament d’una enquesta per valorar l’opinió de les col·legiades sobre
els serveis del Col·legi, adscrits a l’àmbit de la comunicació i vinculats amb les TIC,
com la web, el correu corporatiu, el correu informatiu, l’Info Infermeria, els debats
virtuals o la Infermera virtual.



Elaboració de guions d’intervenció pels mitjans de comunicació i assessorament i
suport en la preparació d’entrevistes.



Elaboració d’un fulletó i d’una web específica per fer difusió de l’Espai Pujades 350,
l’espai modulable que inclou sala d’actes, aules, sala d’exposicions i terrassa i que el
Col·legi posa a disposició de totes les empreses interessades en la seva contractació
per actes, reunions, congressos, rodatge d’anuncis publicitaris o convencions.



Elaboració d’un díptic sobre els canals de comunicació del Col·legi perquè les
empreses interessades puguin realitzar accions de patrocini i de publicitat en actes i
elements de comunicació corporatiu, com el SIC o l’Info Infermeria.



Com a primera acció emmarcada en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa,
s’ha treballat enguany en la celebració d’un cicle de conferències sobre la dona en
diverses cultures realitzada en col·laboració amb l’associació Amics de la Unesco, amb
qui el Col·legi ja va establir relació coincidint amb l’acte A prop teu 2009.



Durant l’any 2010, el Col·legi ha fet les insercions publicitàries següents:
Inauguració de la nova seu del Col·legi. 8 i 11 de gener de 2010. 20 minutos, Avui,
Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, El 3 de vuit, El Punt, Regió 7, La Vanguardia i El
Periódico.
A prop teu 2010. 26 i 27 d’abril de 2010. Regió 7, 20 minutos, El Periódico, Avui, El
Punt, Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, El 9 Nou i El 3 de vuit.
Campanya Dia de la Infermera 2010. 12 de maig de 2010. Regió 7, 20 minutos, El
Periódico, Avui, El Punt, Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, El 9 Nou i El 3 de vuit.



Ampliació dels àmbits temàtics de tria del Servei d’Informació a la Carta (SIC),
butlletí mensual que s’envia a les col·legiades i col·legiats, amb la incorporació
d’informacions vinculades amb salut mental i llevadores. Durant aquest any s’han
enviat un total d’11 butlletins (l’enviament és mensual, excepte a l’agost que no n’hi
ha). En total hi ha 11.835 persones inscrites al SIC.
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Incorporació de publicitat al SIC. Nou disseny del butlletí i una remodelació del
programa de gestió per poder incorporar anuncis en format de baners.
Temàtiques del SIC
El COIB als mitjans
Cooperació
Salut Mental
Recerca
Més Serveis
Llevadores
Infermera virtual
Grup 65
Delegacions:
Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total



Núm. de missatges
131
124
37
33
18
13
11
8
2
6
3
4
1
2
4
3
2
402

Correu electrònic informatiu setmanal: s’ha incrementat el número de destinataris
que reben el correu electrònic informatiu setmanal del Col·legi fins arribar als 23.289,
el que suposa 1.781 inscrits més en un any. Durant l’any 2010, s’han enviat 76
correus electrònics setmanals.
Evolució subscrits al mailing setmanal
25000

23289

23000

21508

21000

19357

19000
17000

15933
15000

13980
13000
11000

10029
9000

Any 2005

Any 2006

Any 2007
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Any 2008

Any 2009

Any 2010



Web www.coib.cat: durant el 2010 ha augmentat el número de visites a la web del
Col·legi, amb un promig de 53.029 visites mensuals, davant de les 42.433 de 2009.
Evolució de la mitjana de visites mensuals a la web
53029

36975

42433

30021

17000
9000

2005



2006

2007

2008

2009

2010

La presència dels temes que el Col·legi genera als mitjans de comunicació ha arribat
als 218 impactes. Segueix destacant en primer lloc la premsa escrita, per damunt de
la ràdio i la televisió.

Temes principals d’aparició del COIB als mitjans de comunicació
Gener
- Notícia sobre la situació de les infermeres als ambulatoris amb declaracions de la
vicepresidenta del Col·legi, Núria Cuxart, a La Vanguardia
- Notícies sobre la inauguració de la nova seu del COIB publicades a Diario Enfermero, Acta
Sanitaria, ABC, Ràdio Nacional, BTV, El País i laInformación.com i reportatge gràfic de l’acte
inaugural a Sanifax.
- Notícia sobre la probabilitat que Barcelona aculli el Congrés Mundial d’Infermeria del 2017 a
mitjans de comunicació com Europa Press, Gente en Barcelona, Diario Enfermero, Diario de
Salud i El Periódico. Aquest anunci el va fer el president del Consejo General de Enfermería,
Máximo González Jurado, durant l’acte d’inauguració de la nova seu col·legial.
Febrer
- Notícia sobre la visita de la presidenta del Consell Internacional d’Infermeria, Rose Mary
Bryant, a Barcelona i a la nova seu del COIB a Diario Enfermero, Gaceta Médica, Europa
Press, Rol de Enfermería i Diari de Sabadell.
- Notícia sobre l’organització del I Congrés Català d’Infermeria de Salut Mental a Europa Press,
Gente Digital i El Mundo.
Març
- Notícia amb declaracions de la presidenta del COIB, Mariona Creus i Virgili, donant suport a
l’obertura de la futura facultat d’Igualada a La Veu de l’Anoia.
- Entrevista a la vocal de Salut Mental del COIB, Montse Martínez, sobre l’especialitat de salut
mental al programa Tots per Tots de COM Ràdio.
- Notícia i entrevista al secretari de la Junta de Govern del COIB, Josep París, sobre els
accidents de la gent gran al domicili a Mi Farmacéutico.
- Espais informatius a Ràdio Mataró amb la delegada del COIB al Maresme.
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Abril
- Notícies sobre la presentació de la Guia d’assistència del part a casa amb declaracions de la
seva autora i membre de la vocalia de llevadores del COIB, Pepi Domínguez a Europa Press,
El Mundo, El Punt, COM Ràdio, Acta Sanitària, Sanifax, Diario Médico, Diario Enfermero, El
País i Catalunya Ràdio.
- Article sobre les infermeres a l’estranger i l’Oficina d’Informació Professional a l’Estranger
(OIPE) del COIB, escrit pel gerent i secretari de la Junta de Govern, Josep París, i la
responsable de l’assessoria OIPE, Rosalina Pujol a Annals de Medicina.
- Notícia sobre els Premis COIB 2010 que es van entregar durant l’acte A prop teu 2010
publicada a Europa Press, Diario Enfermero, Sanifax i GlobalTalentnews.com.
Maig
- Notícies amb declaracions de la vocal de la Junta de Govern, Mercè Muñoz, sobre la
presentació i elaboració de l’Estudi de l’exercici lliure de la professió infermera a Catalunya a
mitjans de comunicació com La Vanguardia, Diario Enfermero, Europa Press i Canal Català
Maresme.
Juny i juliol
- Notícia sobre l’adhesió del Col·legi a favor de la manifestació del 10-J en contra de la
sentència sobre l’Estatut a l’Avui, La Vanguardia, El Punt, El Periódico, Diari de Girona i
Sport.
- Notícia sobre el posicionament del Col·legi respecte la retallada de sous al personal sanitari i
les possibles conseqüències assistencials que pot ocasionar a El Economista, Gente en
Barcelona, El Mundo, RAC 1, Europa Press, 20 minutos i Enfermería21.
- Reportatge publicat a Regió 7 sobre l’exercici lliure de la professió infermera a Catalunya amb
entrevistes a infermers que l’estan practicant.
Agost
- Reportatge a Público sobre la situació actual que pateixen les infermeres catalanes davant la
manca de professionals d’aquest col·lectiu i les retallades salarials. El reportatge inclou
declaracions de la presidenta del COIB, Mariona Creus i Virgili.
Setembre
- Notícia a RISAI.org i Metas de Enfermería sobre el portal Infermera virtual.
Octubre
- Notícia a l’Enllaç, La Veu de l’Anoia i Regió 7 sobre la 3a Nit de la Professió a l’Anoia en què la
delegació del COIB a l’Anoia va col·laborar en la seva organització.
- Notícia sobre l’organització de la Setmana Gran al Col·legi a COM Ràdio, BTV i 20 minutos.
Novembre
- Reportatge a l’ABC sobre un infermer que té una empresa i realitza l’exercici lliure de la
professió infermera.
Desembre
- Reportatge a El Mundo i revista Mía sobre el dol perinatal, tema principal de la IV Jornada de
Llevadores que va organitzar el COIB. El programa Ofici de Viure de Catalunya Ràdio també
va dedicar un espai a aquest tema, on hi va intervenir la infermera Anna Maria Gallardo.
- Notícia sobre els Premis COIB 2011 a diferents blogs d’infermeres com Aula Salud, Punto de
Encuentro Enfermero, Enfermer@ Invisible, Trabajador Sanitario i Ideas de Enfermería.
- Article sobre el fòrum virtual per professionals infermers que treballen en l’exercici lliure de la
professió que posarà en marxa el Col·legi al mes de gener a diversos blogs d’infermeres com
Metodología Enfermera i Punto de Encuentro Enfermero.
- Reportatge sobre l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació en l’àmbit
de la salut, en el qual es destacava de manera especial la web Infermera virtual, amb
declaracions de la seva directora, Gisel Fontanet, al diari ADN en totes les seves edicions.
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5.5.2. Documents i materials generats


Guia d’assistència del part a casa. Maig de 2010.



Informe per a la Consellera de Salut sobre el document L’aportació de la infermera a
l’atenció primària de salut.



Estudi sociològic “Exercici Lliure de la professió infermera a Catalunya”, realitzat per
les investigadores infermeres i sociòlogues, Carmen Domínguez Alcón i Anna Ramió
Jofre. 26 de maig de 2010.



Presa de posició del COIB davant de les iniciatives que es proposen d'intervenció de
les infermeres en activitats relacionades amb el diagnòstic i el tractament de la
malaltia.



Nova edició del document “Diplomes d’acreditació i capacitació (DAC) en Instruments
complementaris de les cures infermeres: teràpies naturals i complementàries. 15 de
setembre de 2010.

Publicacions


Núria Cuxart Ainaud. La gestión de los cuidados: el poder de las enfermeras y su
legitimación social. Nursing. 2010; 28 (4): 56-63.



Fontanet Cornudella G, Núria Cuxart Ainaud,Fernández Ferrín C, Luis Rodrigo MT. La
Enfermera virtual, un portal de educación y promoción para la salud. Metas Enferm.
2010; 13(7): 50-54.



Fontanet Cornudella, Núria Cuxart Ainaud, G. La Enfermera virtual: Un proyecto TIC
para la promoción de la salud. RISAI Revista de Innovación Sanitaria y atención
integrada [Internet] 2010 [accés 13 de setembre de 2010]; 2(1). D



Núria Cuxart Ainaud co-autora amb Jodar-Solà G, Zabaleta del Olmo E. Reflexiones
sobre la prescripción enfermera en el ámbito de la atención primaria de salud. Aten
Primaria. 2009; 41(6):335-338. [propera publicació].



Fontanet Cornudella G, Delgado Hito P, Benito Aracil Ll, Cuxart Ainaud N, Lupiañez
Villanueva P et al. Estudi sobre la Infermera virtual: Implementació i avaluació per
infermeres i usuaris. Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.



París Giménez J, Pujol Mauri R, La mobilitat de les infermeres catalanes arreu del
món, una realitat creixent. Annals de Medicina 2010; 93: 63-65.

5.5.3. Actes organitzats pel Col·legi o amb la seva col·laboració


Inauguració de la nova seu del COIB. Barcelona, 30 de gener de 2010.



Visites guiades a la nova seu del Col·legi. Barcelona, gener i febrer de 2010.



Conferència: Visió de la Infermeria en el segle XXI, a càrrec de la Sra. Rosemary
Bryant, presidenta del Consell Internacional d’Infermeria. Barcelona, 17 de febrer de
2010.
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1er. Congrés Català i IV Jornada Catalana d'Infermeria en Salut Mental. Sant Boi de
Llobregat, 18 i 19 de febrer de 2010.



Celebració de l’Assemblea General Ordinària. Barcelona, 16 de març de 2010.



I Jornada d’Infermeria i Cooperació. Organitzada pel COIB i pel Departament de
Salut. Barcelona, 24 de març de 2010.



A prop teu 2010. Barcelona, 29 d’abril de 2010.



Taula rodona: Educació per a la salut i seguiment a dones amb diabetis gestacional.
Barcelona, 20 de maig de 2010.



Presentació de l'estudi "L'exercici lliure de la professió infermera a Catalunya".
Barcelona, 25 de maig de 2010.



Sessió informativa sobre el programa de voluntariat del COIB. Barcelona, 7 i 8 de
juny de 2010.



Cloenda del curs 2009-2010 del Grup 65. Barcelona, 9 de juny de 2010.



Xerrada. Prescripció infermera: respostes al seu desenvolulpament. Barcelona, 22 de
juny de 2010.



Parlem-ne. El poder i la influència de les infermeres: dels obstacles als compromisos.
Barcelona, 1 de juliol de 2010



Presentació de la Guia d’assistència del part a casa. Barcelona, 4 de juliol de 2010.



Espai col·loqui: Salut mental a Gaza: Una experiència de cooperació. Barcelona, 7 de
juliol de 2010.



Acte de commemoració del primer any de la Infermera virtual. Barcelona, 8 de juliol
de 2010



Presentació del llibre: "Ética en Enfermería". Barcelona, 3 de setembre de 2010.



Cicle de conferències sobre la dona en diferents cultures. “Àfrica en femení: anàlisi de
la situació del continent des de la perspectiva d’una dona”. Organitzades pel COIB
juntament amb Amics de la Unesco. Barcelona, 22 de setembre de 2010.



Sessió informativa sobre l’accés a les especialitats infermeres. Barcelona, 27 de
setembre de 2010.



Inauguració del curs 2010-2011 del Grup 65. Barcelona, 28 de setembre de 2010.



Xerrada. Prescripció infermera: respostes al seu desenvolupament. Barcelona, 30 de
setembre de 2010.



Setmana Gran. Barcelona, del 4 al 9 d’octubre de 2010.



Espai col·loqui: Presentació de la guia de la bona pràctica clínica, tabac i salut mental.
Barcelona, 7 d’octubre de 2010.



Cicle de conferències sobre la dona en diferents cultures. “La dona a l’Islam”.
Organitzades pel COIB juntament amb Amics de la Unesco. Barcelona, 13 d’octubre
de 2010.



Xè Aniversari del Programa Retorn. Barcelona, 20 d’octubre de 2010.
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I Jornades de reconeixement a la recerca en Infermeria. Barcelona, 26 d’octubre de
2010.



Taller: Conversant amb la Dra. Peter "L'ètica feminista en l'atenció per a la salut".
Barcelona, 27 d’octubre de 2010.



Cicle de conferències sobre la dona en diferents cultures. “El paper de la dona a la
família i a la societat índia”. Organitzades pel COIB juntament amb Amics de la
Unesco. Barcelona, 17 de novembre de 2010.



IV Jornada de llevadores. Emocions entorn al naixement. Barcelona, 19 de novembre
de 2010.



Espai col·loqui: Dimensió cultural dels conceptes de salut, malaltia i prevenció.
Barcelona, 25 de novembre de 2010.



Xerrada. Prescripció infermera: respostes al seu desenvolupament. Barcelona, 30 de
novembre de 2010.



Cicle de conferències sobre la dona en diferents cultures. “La dona a l’Afganistan com
a arma política al llarg de la història”. Organitzades pel COIB juntament amb Amics
de la Unesco. Barcelona, 15 de novembre de 2010.



Celebració de l’Assemblea General Extraordinària. Barcelona, 16 de desembre de
2010.

Actes de les delegacions comarcals


Vallès Occidental. Xerrada informativa "L'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació
Superior i les especialitats infermeres". Terrassa, 20 de gener de 2010.



Garraf. Xerrada informativa: "L'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior i les
especialitats infermeres". Vilanova i la Geltrú, 28 de gener de 2010.



Maresme. Assessoria mòbil per a la tramitació de títols d’especialitats de la professió
infermera. Mataró, 11 de febrer de 2010



Bages. Cinefòrum "Juntos nada más". Manresa, 18 de març de 2010.



Osona. VI Jornada d'Infermeria d'Osona. Les teràpies complementàries en la
professió infermera. Vic, 9 d’abril de 2010.



Garraf. Assessoria mòbil per a la tramitació de títols d’especialitats de la professió
infermera. Vilanova i la Geltrú, 5 de maig de 2010.



Bages. Diada Internacional de la Infermera. Jornada “La prescripció infermera”.
Manresa, 5 de maig de 2010.



Alt Penedès. Dia Internacional de la Infermera. Xerrada-col·loqui: Decisions clíniques
al final de la vida: obstinació, terapèutica, utilitat i limitació de l’esforç terapèutic.
Vilafranca del Penedès, 12 de maig de 2010.



Maresme. Dia Internacional de la Infermera. Conferència: El Lovework: la felicitat
dels pacients i professionals; i xerrada i taula rodona: L'art de cuidar. Mataró, 13 de
maig de 2010.



Bages. Caminada al rondal de Manresa: camí de la sal. Manresa, 15 de maig de 2010.
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Osona. Dia Internacional de la Infermera. Jornada "La infermera a la comunitat: cap
a unes cures de qualitat en malalties cròniques". Vic, 19 de maig de 2010.



Vallès Occidental. Dia Internacional de la Infermera. Conferència: “La responsabilitat
infermera en el dret de la persona a la informació: requeriment ètic i legal”. Sabadell,
20 de maig de 2010.



Baix Llobregat. Dia Internacional de la Infermera. Conferència: “El Programa “Pacient
expert"”. Cornellà de Llobregat, 20 de maig de 2010.



Garraf. Dia Internacional de la Infermera. Taller pràctic: “El maneig del PowerPoint”.
Sant Pere de Ribes, 24 de maig de 2010.



Anoia. Dia Internacional de la Infermera. IV Jornada d'Infermeria de l'Anoia
"Infermeria i noves tecnologies". Igualada, 28 de maig de 2010.



Vallès Oriental. Dia Internacional de la Infermera. Jornada "La prescripció infermera,
una realitat". Granollers, 4 de juny de 2010.



Maresme. Xerrada "El final de la vida com a qüestió ètica". Calella, 9 de juny de
2010.



Anoia. 3a Nit de la Professió. Igualada, 1 d’octubre de 2010.



Bages. Taller Infermera virtual dins de la Setmana del Cor de Manresa. Manresa, 5
d’octubre de 2010.



Anoia. Conferència-taller: “Com cuidar sense patir tu ni fer patir al pacient”. Igualada,
14 d’octubre de 2010.



Maresme. Marató de salut. Vilassar de Mar, 23 d’octubre de 2010.



Baix Llobregat. Xerrada sobre les especialitats, el grau i la prescripció infermera.
Cornellà de Llobregat, 17 de novembre de 2010.



Maresme. Xerrada "Violència masclista, detecció i prevenció des de la visió
infermera". Calella, 24 de novembre de 2010.



Vallès Occidental. Jornada "Quan la nit no dorm". Terrassa, 24 de novembre de 2010.



Anoia. Sessió informativa sobre les especialitats infermeres. Igualada, 15 de
desembre de 2010.
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5.6. Espai Pujades 350
Descripció i objectius
Amb l’obertura de la nova seu, el Col·legi ha quadruplicat les instal·lacions de la pròpia
corporació, un salt endavant que no només ha beneficiat a les infermeres i infermers sinó
també a les institucions i associacions del 22@ del Poblenou de Barcelona.
L’Espai Pujades 350, situat a la tercera planta de l’edifici corporatiu, ha esdevingut un
espai per a l’organització de congressos, jornades, actes, seminaris i reunions
d’empreses de l’entorn.
Els ingressos que sorgeixin fruït de la comercialització d’aquests espais han de servir per
seguir millorant els serveis, les iniciatives i tota l’oferta que es dirigeix a les col·legiades i
col·legiats.
Es tracta d’un espai distribuït en un auditori, cinc aules polivalents i una sala
d’exposicions equipada amb tots els serveis i les últimes tecnologies, i dues àmplies
terrasses.
Sala d’actes: És un espai de 340 metres quadrats i té una capacitat per a 260 persones.
Està equipat per acollir la celebració de congressos, presentacions, rodes de premsa i
conferències, així com la projecció de pel·lícules o altres activitats.
Aules: Aquest espai disposa de cinc aules per realitzar cursos de formació, reunions,
jornades tècniques, sessions i actes reduïts. Les aules, dues de les quals es poden
convertir en un espai únic, tenen capacitat per a entre 40 i 80 persones cadascuna.
Sala d’exposicions: Amb 150 metres quadrats, la sala d’exposicions és un espai diàfan i
lluminós, equipat amb tots els serveis i les últimes tecnologies, com una pantalla, un
canó, un projector, altaveus, ordinadors portàtils amb DVD i Wi-Fi.
La sala està pensada per acollir mostres, exposicions de comunicacions científiques i
pòsters o per a la gravació d’anuncis publicitaris o altres activitats que es deriven de
l’organització de congressos, com còctels o recepcions. Aquesta es comunica amb una de
les dues terrasses de l’Espai Pujades.
Terrassa: Amb vistes a la zona del districte 22@, està pensada com a zona de lleure o
per dur-hi a terme activitats complementàries a les que es desenvolupen als espais
interiors.
Activitats
S’ha dissenyat també una pàgina web (www.espaipujades350.com) de l’Espai Pujades
350 on s’hi poden consultar els serveis que ofereixen les instal·lacions, consultar les
tarifes i veure algunes fotografies dels espais. També s’ha confeccionat un tríptic
informatiu, que s’ha fet arribar a empreses i institucions.
Durant el 2010, s’han organitzar 18 actes a l’Espai Pujades 350, fruït de la
comercialització que s’ha fet d’aquests espais a empreses, institucions i organitzacions.
Un total de 16 empreses de diferents sectors han llogat les instal·lacions per organitzar
jornades, actes i reunions d’empreses.
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6. Estructura del Col·legi
Junta de Govern
 Mariona Creus i Virgili, presidenta
 Núria Cuxart Ainaud, vicepresidenta
 Josep París Giménez, secretari
 Margarida Esteve Ortega, tresorera
 Susanna García Mani, vocal de Llevadores
 Montserrat Martínez Gobern, vocal de Salut Mental
 Josep Anton i Riera, vocal
 Mercè Muñoz Gimeno, vocal
 Mª Teresa Ruiz Usón, vocal
 Maria Sardà Raventós, vocal
 Paulino Ustárroz Sampedro, vocal
 Aroa López Martín, vocal
Delegacions comarcals
 Alt Penedès. David Bueno Jiménez, Ana Otero Mitjans, Montse Costa Vendrell, Isabel
Pérez Sánchez, Antonia Bonilla Ramos, Alicia Robledo Garcia, Mónica Hoffert Olivella.
 Anoia. Montserrat Aymerich Barberà, Olivia Rubio Mula, Tijana Postic, Francina
Travesset Martorell, Dolors Galarza Martínez, Maria Josep Labrada Ruiz, M. Mercè Valls
Oriol, Maria José Lumbreras, Miriam Hidalgo Garcia.
 Bages. Montse Vila Gangolells, Dolors Mas Pare, Cecilia Vila Gangolells, Maria José
Navarro Gómez, Mariona Anglarill Sala.
 Baix Llobregat. Beatriu Fuentes Bautista, Mercedes Alcántara Delgado, Almudena
González Casado, Esther González Doblas, Mª Antonia Insense Cortinas, Mónica León
Berrar, Concepció Coma Colom.
 Garraf. Sílvia Mercadé Fuentes, Esther Moreno Rubio, Marta Criado León, Mónica
González Ribero, Victoria Ariza Garcia.
 Maresme. Laura Curell Ferrer, Gisel Fontanet Cornudella, Pere López Sánchez,
Montserrat Prat Tordera, Teresa Vidal Federico
 Osona. Emi Chirveches Pérez, Montserrat Solé Casals, Judith Pons Baños, Joan
Palmarola Ginesta, Gemma Clotet Argemí, David Ordóñez Lopeda, Imma Dot Suárez.
 Vallès Oriental. Eulàlia Guix Llistuella, Dolors Guix Llistuella, Núria Mateu Olivé, Antonio
Yetor López, Maria Masuet Gibert, Teresa Riera Pagès, Teresa Nicolás Silva, Montserrat
Ros Vilanova, Teresa Pou Camps, Valentina Mejias Sánchez, Isabel Ballesteros
Guariste, Montserrat Fernández del Viejo, Maria del Mar Luque Ballesteros.
 Vallès Occidental a Terrassa. Isabel Romero Ruzafa, Carme Ramon Cantón, Montse
Garriga Romanos, Ana Rosales Santos, Eulalia Torres Cáceres, Montse Ibarra Rubio,
Mireia Tarruella Farré.
 Vallès Occidental a Sabadell. Mercè Ruiz Muñoz, Gemma Montseny Broto, Elisa Bernat
Lecha, Montserrat Viura Soler, Jordi Nogués Carbonell, Cayetano Pareja Gabarró,
Montserrat López Postigo, Encarna Rodríguez Higueras, Pilar Flor Pérez, Montserrat
Sánchez Pastor, Cristina Escudero Depe, M. Guadalupe, Lupe Figueiras Novelle.

94

Assessories i àrees


Núria Balaguer i Cerdà, àrea de formació



Llúcia Benito Aracil, assessoria de recerca



Teresa Clemente Conte, assessoria laboral



Núria Dealbert Orús, àrea comercial



Pilar Delgado Hito, assessoria de recerca



Mª Jesús Fernández Vázquez, assessoria de responsabilitat professional



Luis Gil Castro, assessoria d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (fins juliol de 2010)



Carles González Olmo, assessoria fiscal (a partir d’abril de 2010)



Albert Navó Fernández, assessoria civil i penal



Mercè Muñoz Gimeno, assessoria exercici lliure de la professió infermera (a partir de
setembre de 2010)



Mª Cristina Ortega Matas, assessoria d’orientació a la formació



Isabel Pera Fàbregas, assessoria de responsabilitat professional



Rosalina Pujol Mauri, Oficina d’Informació Professional a l’Estranger



Fernando Revenga Arbat, àrea d’Infermeria del Treball i Salut Laboral



Oriol Roura Fornells, àrea social



Mario Sepúlveda Gutiérrez, assessoria de propietat intel·lectual i drets d’autor i
assessoria laboral



Manel Tomás i Gimeno, àrea de cooperació



Enric Torres i Sambola, assessoria fiscal (fins març de 2010)



Javier Vicente Sánchez, assessoria civil i penal



Faura Casas, Assessors i Consultors, S.L, assessoria de noves iniciatives empresarials

Col·laboradores i col·laboradors
Vocalia de Llevadores:


Blanca Albillos Mingorance (des de febrer de 2010)



Margalida Colldeforns Vidal



Pepi Domínguez Cano



Susanna Garcia Mani



Blanca Láinez Villabona (fins al març de 2010)



Àngels Llamas Ruiz



Laura Mallén Pérez (des de febrer de 2010)



Gemma Olivera Sánchez (fins al setembre de 2010)



Montserrat Ortiz González

Vocalia de Salut Mental:


Dolors Agulló Hernández



Olga Álvarez Llorca



Anna Bastidas Salvadó



Rosa Comellas Suñé



Neida Fernández Benages (des de setembre de 2010)



Montserrat Martínez Gobern
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Sergio Piñar Rodríguez



Anna Isabel Pérez Mena (fins a juliol de 2010)



Anna Mª Villalobos Lobo

Comissió deontològica


Ester Busquets Alibés



Montserrat Busquets Surribas



Mariona Creus i Virgili



Núria Cuxart i Ainaud



Maria Gasull Vilella



Joan Lizarralde Banti (fins a l’octubre de 2010)



Josep París Giménez



Isabel Pera Fàbregas



Carme Royo Castillón

Desenvolupament del projecte “Infermera virtual”


Roser Castells Baró



Núria Cuxart i Ainaud



Carmen Fernández Ferrín



Maria Teresa Luís Rodrigo



Begoña Martí Cañiz

Comissió teràpies naturals i complementàries


Mercè Arqué Blanco



Núria Cuxart Ainaud



Ana Belén Fernández Cervilla



Mariví Garcia Aparicio



Núria Rosell Reig

Comissió de l’exercici lliure de la professió


Mercè Muñoz Gimeno

Comissió de violència intrafamiliar i de gènere


Esperanza Díez Fuentes



Teresa Echeverría Vallejo



Dolors Rodríguez Martín

Document “L’aportació de la infermera a l’atenció primària”:


Núria Balaguer Cerdà



Núria Cuxart Ainaud



Pilar Espelt Aluja



Glòria Jodar Solà

La prescripció autònoma infermera


Núria Cuxart Ainaud

Desenvolupament de l’aportació infermera en l’atenció a les persones amb pèrdua
d’autonomia i situació de dependència.


Montserrat Caterineu Pérez



Núria Cuxart Ainaud
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Montserrat Martínez Gobern



Begoña Martí Cañiz



Oriol Roura Fornells



Isabel Quintana Sánchez

Grup de treball per a l’abordatge infermer en persones amb una alteració del sòl pelvià


Ingrid Fort Garcia



Lourdes Iglesias Oreiro



M. José Palau Pascual



Amèlia Pérez González



Teresa Peris Morales



Esther Saldaña Gómez



Mª. Isabel Serrano Minguez

Comissió d’associacions


Núria Cuxart Ainaud

Observatori de Responsabilitat Professional (ORIAP)


Núria Cuxart Ainaud



Isabel Pera i Fàbregas

Borsa de treball


Josep Anton i Riera



Núria García Altadill

Àrea d’Infermeria del Treball i Salut Laboral


Fernando Revenga Arbat



Paulino Ustàrroz Sampedro

Personal COIB 2010


Dolors Agulló Hernández, infermera. Responsable del Programa Retorn



Josep Mª Albalate Garcia, manteniment (des de maig de 2010)



Anna Almirall Fernández, secretària de Direcció de Programes



Núria Balaguer i Cerdà, infermera. Responsable de l’Àrea de formació



Raquel Beltran Marcén, tècnica de l’arxiu d’expedients



Gabriel Bronchales Cazorla, auditor intern



Gemma Bruna Sales, cap de l’Àrea de Comunicació



Mireia Brunet Rey, secretària de Gerència



Esther Campobadal Negredo, administrativa



Jordi Cardila Clemente, administratiu d’arxiu



Paqui Castro García Prado, administrativa



Salomé Ciórraga Cívico, administrativa



Núria Cuxart Ainaud, infermera. Directora de Programes



Laura Diéguez Rodríguez, tècnica de l’Àrea de Comunicació (a partir de juny de 2010)



Gisel Fontanet Cornudella, infermera. Adjunta a la Direcció de Programes



Maite Framis Montoliu, responsable del servei de Biblioteca i Documentació



Núria Garcia Altadill, adjunta de gerència
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Inmaculada Gómez-Quintero Velasco, administrativa (des de maig de 2010)



Carme Hans García, administrativa



Charo Jordano Cantillo, administrativa



Conxi Lerma Valdivia, administrativa



Isabel Llimargas Doña, infermera. Responsable del Grup 65 i de Voluntariat (des
d’agost de 2010)



Maria Marquès Maseda, tècnica de l’Àrea de Comunicació



Sònia Navarro Mulero, administrativa



Carolina Ocaña Fuentes, administrativa (des d’octubre de 2010)



Mireia Palomo Hermosilla, administrativa (fins a desembre de 2010)



Josep París Giménez, infermer. Gerent



Maria Pérez Rivero, administrativa



Núria Pi Mut, administrativa



Ana Pulido Castro, administrativa, administrativa



Covadonga Picallo Pascual, secretària de Presidència



Isabel Quintana Sánchez, infermera. Responsable de l’Oficina d’Informació Col·legial



Laura Rausell Pastor, administrativa



Rosa Rivas Pozo, cap de l’àrea d’Administració i Secretaria General



Ingrid Ruiz Bellido, administrativa



Raquel Sánchez Núñez, administrativa



Sandra Santiago Fernández, administrativa



Montserrat Tellez Guillen, administrativa



Magda Tur Racero, administrativa



Davinia Vázquez González, infermera. Responsable del Grup 65 (fins al juliol de
2010)
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Capítol II – Informe econòmic de l’exercici 2010
1. Presentació
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2. Balanç de situació de l’exercici 2010
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3. Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2010
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4. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010
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1. Presentació de l’informe econòmic de l’exercici 2010
Us presentem el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del
pressupost corresponent a l’exercici 2010.
En la preparació del balanç de situació han estat aplicats els principis comptables
obligatoris, tenint en compte l’adaptació del Pla General Comptable.
Aquests comptes anuals han estat formulats per la Junta de Govern a partir dels
registres comptables a 31 de desembre de 2010.
La liquidació del pressupost, que també forma part d’aquests comptes anuals, s’ha
preparat amb els mateixos criteris comptables que la resta de comptes anuals.
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2. Balanç de situació de l’exercici de 2010

ACTIU

2010

2009

26.521.842,00

25.288.716,73

423.798.41
409.650.21
14.148,20

422.513,59
385.987.04
36.526.55

26.098.043,59
25.259.723,69
838.319,90
0,00

24.866.203,14
17.216,42
24.848.986,72

-

-

ACTIU CORRENT

174.076,90

190.650.67

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

130.409,96

114.971,46

130.409,96
0,00

90.808,07
13.520,04

Altres crèdits amb administracions públiques

0,00

10.643,35

Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria

36.123,89
36.123,89

51.869,85
51.869,85

Immobilitzat per a la venda

1.459,20

1.459,20

Inversions financeres a curt termini

6.083,85

8.685,36

Altres actius financers

6.083,85

8.685,36

0,00

13.664,80

26.695.918,90

25.479.367,40

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques
Altre immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Terrenys i bens naturals
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
Immobilitzat en curs
Inversions financeres a llarg termini
Altres actius financers

Clients per vendes i prestacions de serveis
Deutors varis

Despeses anticipades

TOTAL ACTIU
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PATRIMONI NET I PASSIU

2010

2009

PATRIMONI NET

851.183,09

799.197,84

Fons propis
Fons Social
Fons Social

851.183,09
799.197,84
799.197,84

799.197,84
451.682,54
451.682,54

Resultat de l’exercici

51.985,25

347.515,30

PASSIU NO CORRENT

16.760.503,35

17.272.992,15

Provisions a llarg termini
Altres provisions
Deute a llarg termini
Deute a llarg termini entitats de crèdit

29.184,78
29.184,78
16.731.318,57
16.731.318,57

100.000,00
100.000,00
17.172.992,15
17.172.992,15

PASSIU CORRENT

9.084.232,46

7.407.177,41

Deute a curt termini

4.474.770,13

4.279.550,18

Deute a curt termini entitats de crèdit
Altres passius financers
Creditors comercials i altres comptes a pagar

4.474.770,13
0,00
4.584.532,27

4.272.701,42
6.848,76
3.055.858,53

934.560,61
3.476.669.77

807.642,04
2.098.969,01

Personal (remuneracions pendent de pagament)
Altres deutes amb Administracions Públiques

43.534,83
129.767,06

36.448,19
112.799,29

Periodificacions a curt termini

24.930,06

71.768,70

26.695.918,90

25.479.367,40

Proveïdors
Creditors diversos

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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3. Compte de pèrdues i guanys de l’exercici de 2010

2010

2009

8.063.132,45
8.063,132,45

7.473.071,77
7.473.071,77

Aprovisionaments
Consum de mercaderies

-84.698,51
-84.698,51

-84.698,27
-84.698,27

Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

565.409,23
565.409,23

546.887,11
546.887,11

Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Cargues socials

-1.386.493,19
-1.100.514,91
-285.978,28

-1.303.538,31
-1.020.760,19
-282.778,12

Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors

-5.991.388.56
-5.668.551,91

-5.935.230,02
-5.612.485,39

-61.002,91
-12.323,50

-11.904,33
-56.377,21

Altres despeses de gestió corrent

-249.510,24

-254.463,09

Amortització de l'immobilitzat

-337.061,06

-298.870,03

0,00

300.635,84

828.900,36

698.258,09

76.81
76,81

61.163,06
61.163,06

-776.991,92

-411.905,85

-776.991,92

-411.905,85

-776.915,11

-350.742,79

51.985,25

347.515,30

0,00

0,00

51.985,25

347.515,30

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Vendes

Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació provisions operacions comercials

Altres Resultats
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

Ingressos financers
Valor negociables i altres instruments financers a tercers
Despeses financeres
Deutes amb tercers
RESULTAT FINANCER

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
RESULTAT DE L’EXERCICI
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4. Liquidació del pressupost de l’exercici de 2010
INGRESSOS
Pressupost

Realitzat

Ingressos d’explotació
Quotes ordinàries
Quotes d’inscripció
Formació
Altres ingressos de gestió
Altres ingressos
ICO-Avanza
Pòlissa de crèdit

Compte

Concepte

8.506.019,35
7.717.519,35
425.000,00
363.500,00
260.000,00
260.000,00

8.369.269,07
7.626.662,45
430.680,00
311.926,62
2.278.100,12
259.349,42
147.021,90
1.871.728,80

TOTAL INGRESSOS

8.766.019,35

10.647.369,19

DESPESES
Compte

Concepte

Pressupost

Realitzat

ESTRUCTURA
Compres de material, lloguers i rènting

145.500,00

134.112,35

Manteniments
Inversions Informàtiques

141.092,95
30.000,00

183.009,04
12.352,94

Serveis Professionals Independents
Assegurances, comissions bancàries i
impostos
Funcionament i subministraments

131.700,00

107.381,43

94.950,00
103.747,33

93.205,44
100.322,61

Personal i despeses socials

425.430,85

437.771,76

1.072.421,13

1.068.155,57

COMUNICACIÓ
Serveis Comunicació
Manteniment i Funcionament
Inversions informàtiques

507.500,00
64.897,18
35.000,00

492.184,09
46.780,11
7.542,99

Personal

111.779,69

105.427,13

TOTAL COMUNICACIÓ

719.176,87

651.934,32

TOTAL ESTRUCTURA

QUOTES INSTITUCIONALS
Quotes Institucionals
TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS
ATENCIÓ COL·LEGIAL
Compres de material, lloguers i rènting
Manteniments
Inversions informàtiques
Serveis Professionals Independents
Programes Especials
Assegurances i ajuts col·legials
Funcionament i subministraments
Personal
TOTAL ATENCIÓ COL·LEGIAL
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2.452.424,96

2.447.926,09

2.452.424,96

2.447.926,09

29.346,08
215.985,59
30.000,00
174.628,99
150.007,00
372.561,36
6.000,00

18.311,91
243.532,08
22.587,90
183.360,32
150.007,00
368.514,21
7.453,83

329.114,52

345.873,47

1.307.643,54

1.339.640,72

Compte

Concepte

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
Serveis Professionals Independents
Estudis, subvencions i premis
Funcionament i compres de material
Infermera Virtual inversions
Infermera virtual

Pressupost

Realitzat

58.404,80
45.200,00
82.445,30
0,00
236.641,20

10.173,62
49.030,00
78.123,15
15.625,20
217.424,43

Personal
TOTAL DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL

266.600,00

252.124,08

689.291,30

622.500,48

FORMACIÓ
Compres de material i lloguers
Manteniments
Cursos Formació

15.217,32
60.648,30
225.867,01

20.373,92
69.400,77
274.518,34

Funcionament, impostos i subministraments
Comunicació

7.734,43
31.000,00

6.949,96
29.475,64

Personal

97.532,94

92.737,97

TOTAL FORMACIÓ

438.000,00

493.456,60

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Junta de Govern
Delegacions

233.452,55
97.294,78

215.033,13
71.639,27

Vocalies,Comissions i Grups de Treball
Manteniment i Subministraments

162.517,57
46.636,35

132.718,79
46.181,85

64.898,52

66.118,79

TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

604.799,77

531.691,83

GRUP 65
Manteniments i subministraments
Cursos Formació, subvencions i premis
Comunicació

16.294,17
73.300,00
14.500,00

17.740,34
61.972,88
9.473,55

Personal

Personal

40.080,00

35.346,00

144.174,17

124.532,77

244.990,00
73.363,76
0,00
49.500,00
50.000,00

246.550,09
66.417,31
7.196,35
41.079,78
23.536,49

23.273,51

24.515,35

441.127,27

409.295,37

712.152,00
157.080,00

655.888,96
171.102,96
464.139,61
1.544.405,28
40.839,50

TOTAL NOVA SEU

869.232,00

2.876.376,31

TOTAL DESPESES

8.738.291,01

10.565.510,06

27.728,34

81.859,13

TOTAL GRUP 65
PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL
Activitats Institucionals
Manteniments i subministraments
Inversions
Premis COIB
Donacions i Subvencions
Personal
TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I
PROFESSIONAL
NOVA SEU
Interessos Hipoteca
Pòlissa de crèdit
Retorn Capital Hipoteca
Inversions i altres
ICO-Avanza

RESULTAT DE L'EXERCICI
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010
(En euros)

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2010

81.859,13

OBLIGACIONS RECONEGUDES
DRETS RECONEGUTS

10.565.510,06
10.647.369,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI (SUPERÀVIT)

81.859,13

CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT COMPTABLE I EL RESULTAT PRESSUPOSTARI:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

81.859,13

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES/NO
COMPTABLES

2.084.056,38

Inversions
Retorn ICO-Avanza
Retorn Capital Hipoteca

1.579.077,27
40.839,50
464.139,61

INGRESSOS PRESSUPOSTARIS / NO
COMPTABLES

2.018.750,70

ICO-AVANZA

147.021,90

Pòlissa de crèdit

1.871.728,80

DESPESES COMPTABLES / NO
PRESSUPOSTÀRIES

354.335,70

Dotacions per amortitzacions
Dotació per provisions
Pèrdues de crèdits incobrables

337.061,06
10.073,21
7.201,43

INGRESSOS COMPTABLES / NO
PRESSUPOSTARIS

259.156,14

Ingressos extraordinaris
Aplicació de provisions

254.205,00
4.951,14

RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICI 2010
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51.985,25
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Capítol III – Pressupost de l’exercici 2011
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PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011
INGRESSOS
Compte
Concepte
Ingressos d’explotació
Quotes ordinàries
Quotes d’inscripció
Formació

Pressupost
8.686.169,82
7.976.713,82
469.456,00
240.000,00

Altres ingressos de gestió
Aportacions
TOTAL INGRESSOS

370.000,00
370.000,00
9.056.169,82

DESPESES
Compte
Concepte
ESTRUCTURA
Compres de material i rènting
Manteniments
Inversions informàtiques
Inversions nova seu
Serveis Professionals Independents
Assegurances, despeses financeres i impostos
Funcionament, Eleccions i subministraments
Personal i despeses socials
TOTAL ESTRUCTURA
COMUNICACIÓ
Manteniments, funcionament
Inversions informàtiques
Serveis Comunicació
Personal
TOTAL COMUNICACIÓ

Pressupost
149.323,46
155.786,89
30.000,00
20.000,00
115.000,00
97.950,00
106.251.84
452.168,60
1.126.480,79

43.938,50
43.000,00
358.700,00
122.148,98
567.787,48

QUOTES INSTITUCIONALS
Quotes Institucionals
TOTAL QUOTES INSTITUCIONALS

2.529.138,64
2.529.138,64

ATENCIÓ COL·LEGIAL
Compres de material i rènting
Manteniments i inversions informàtiques
Inversions informàtiques
Serveis Professionals Independents
Programes Especials
Assegurances i ajuts col·legials
Funcionament i subministraments
Personal
TOTAL ATENCIÓ COL·LEGIAL

39.485,60
150.274,40
30.000,00
181.367,87
136.000,00
379.382,16
10.713,68
326.630,98
1.253.854,69
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Compte

Concepte

Pressupost

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
Serveis Professionals
Estudis, subvencions i premis
Funcionament i manteniment
Infermera virtual
Personal
TOTAL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

22.936,29
49.200,00
67.958,17
236.015,00
256.562,38
632.671,84

FORMACIÓ
Compres de material i rèntings
Manteniments i inversions informàtiques
Cursos Formació
Funcionament i subministraments
Comunicació
Personal
TOTAL FORMACIÓ

15.926,76
124.710,49
249.720,00
7.110,40
25.000,00
109.260,22
531.727,87

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Junta de Govern
Delegacions
Vocalies, Comissions i Grups de Treball
Manteniment i subministraments
Personal
TOTAL ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

225.452,80
97.102,32
93.831,68
70.247,52
54.257,78
540.892,09

GRUP 65
Manteniments i subministraments
Cursos Formació, subvencions i premis
Comunicació
Personal
TOTAL GRUP 65

38.469,44
64.000,00
10.000,00
41.633,07
154.102,51

PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL
Activitats Institucionals
Manteniments i subministraments
Premis COIB
Donacions i Subvencions
Personal
TOTAL PROJECCIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL

162.000,00
81.135,73
44.029,42
22.000,00
38.620,69
347.785,84

NOVA SEU
Crèdit hipotecari, pòlissa de crèdit, ICO Avanza
TOTAL NOVA SEU

1.351.946,57
1.351.946,57

TOTAL DESPESES

9.036.388.33

RESULTAT DE L'EXERCICI

19.781,49
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