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Atorgar una subvenció de 600 euros a la 2a Jornada ACICDDI.

27/1/2020

La renovació de la pòlissa de responsabilitat civil amb AMA.

5/2/2020

Dotar amb 600 euros de subvenció el curs de fotografia de l'EUI de Sant Pau.

5/2/2020

Revocació expressa dels acords de l’acta de la Junta de Govern núm. 19/2019, de 8 de novembre del 2019, deixant sense efecte en concret els acords 1, 2, 3, 4
i 5, que fan referència a l’expedient contra el vocal de la Junta de Govern i gerent del COIB.

5/3/2020

Revocació expressa dels acords de l’acta 1/2020 del 27 de gener i l’acord adoptat en el punt 2, que consistia en el trasllat al Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, tots els antecedents i els informes en relació a les actuacions del vocal de la Junta de Govern i gerent del COIB, que presumptament
podrien ser constitutives d’infraccions de la Llei 19/2014, d’1 de setembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i de les seves obligacions
com a membre de la Junta de Govern i com a gerent del COIB.

5/3/2020

Traslladar al Consell de Col·legis la revocació expressa de l’acord anterior que queda sense efecte i per tant sol·licitar del Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya l’arxiu de l’expedient per una carència sobrevinguda d’objecte.

5/3/2020

Sol·licitar als serveis jurídics la coordinació amb el notari per a l’acreditació de facultats de representació a la presidenta.

5/3/2020

Resoldre el contracte de prestació de serveis d’assessorament jurídic en l’àmbit professional infermer, de data 1 de març de 2016, subscrit entre LAFARGA
TRAVER, S.L. i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona per pèrdua de confiança, quedant finalitzat i extingit.

5/3/2020

Proposar el dilluns 30 per convocar l’assemblea general ordinària del COIB i deixar constància que estem subjectes a la situació extraordinària i que, per tant,
podria ser suspesa seguint indicacions del Departament de Salut.

5/3/2020

Cada vocalia dissenyarà el seu pla estratègic.

19/3/2020

La plaça de vocal de la Junta de Govern a la Comissió Permanent serà un càrrec rotatori per vocal durant un període de 6 mesos.

19/3/2020

Facultar al gerent per sol·licitar a una consultora la transformació del programa de candidatura d’Infermeres2020 en un pla estratègic per establir les línies de
treball futures del COIB.

19/3/2020

Contractació de prestació de serveis del periodista, Sr. Jordi Morató.

19/3/2020

Resolució del contracte de prestació de serveis de l’assessora de Comunicació Sra. L.C.

19/3/2020
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Revocació expressa del poder especial atorgat per la Junta de Govern celebrada el dia 6 de novembre de 2013 a favor de la directora de Programes, atorgat
davant el notari de Barcelona Sr. Ricardo Manén Barceló, el dia 21 de novembre de 2013 amb el seu número de protocol 9125, atorgant i elevant a públic el
present acord per tal que la revocació consti notarialment i tingui efecte davant de tercers.

19/3/2020

Incloure i publicitar el curs gratuït sobre coronavirus de l’Empresa Salus Play.
Acceptar el pressupost d’un dels proveïdors per a la revisió de la seguretat de les comunicacions a la seu del COIB, que en aquesta situació d’excepcionalitat
podrien executar el servei, donat que garantir la confidencialitat dins dels diferents despatxos és una prioritat per poder governar.

19/3/2020

Aprovar l’adhesió del COIB amb el COMB i la Fundació Galatea per al suport als professionals de la salut davant la covid-19

19/3/2020

La col·legiació gratuïta per a les infermeres voluntàries i jubilades que vulguin prestar servei durant l’emergència sanitària. Les professionals es podran acollir a
fer aquest tràmit per correu electrònic, excepte les noves altes col·legials que requeriran fer el tràmit presencialment.

19/3/2020

Celebrar les reunions de Junta Govern els dimecres cada 14 dies. Per tant, la propera Junta de Govern Ordinària serà el 23 d’abril.

8/4/2020

Otorgar poders notarials al gerent del COIB.

8/4/2020

Nomenament dels tres delegats territorials (Sr. Miquel Perea, Sr. José Antonio Zafra i Sr. Jordi Fernández) i proposar el Sr. Miquel Perea ser nomenat el coordinador
i membre interlocutor de la Junta de Govern.

8/4/2020

Modificació de l’acord adoptat a la passada Junta de Govern del passat 19 de març de 2020 pel qual s’acotava en 5 anys el període màxim per poder passar de
situació de no exercent a exercent.

8/4/2020

Les infermeres que estiguin sotmeses a un ERTE, i la seva remuneració no estigui compensada al 100% per acord de la seva empresa, gaudiran dels mateixos
ajuts que tenim establerts per les situacions d’atur.

8/4/2020

Donar suport a la proposta de la SCSL.

8/4/2020

Dur a terme una reestructuració de l’organigrama actual i aproven el nou organigrama presentat com a estructura i sense noms. Pels moviments que fan referència
al personal de suport administratiu, per millorar el funcionament actual del COIB, s’autoritza al gerent ha dur-los a terme.

8/4/2020

Contractació de responsables per a certes àrees de gestió del COIB.

8/4/2020

Donar resposta a la petició de la Campanya Dona Tu Energía (bateries externes per pacients ingressats).

8/4/2020

19/3/2020
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Donar resposta a la petició d’Amnistia Internacional sobre la situació seguretat dels professionals.

8/4/2020

Fer difusió per la xarxa Twitter a petició d’INVESTEN per difondre l’estudi (https://sanicovi-investen.isciii.es/encuesta-covid ) entre les infermeres de Barcelona.

8/4/2020

Els serveis jurídics del Col·legi portaran els casos del Sr. J.G. i del Sr. R.I., denunciats per intrusisme professional.

22/4/2020

Els serveis jurídics del Col·legi es faran càrrec de la denúncia o querella corresponent contra l’infermer Sr. F.J., que ha fet ús fraudulent del nom i imatge del COIB.

22/4/2020

Fer els enviaments de la segona comanda de plaques infermeres per als vehicles segons demanda. Es publicarà la notícia de l’oferiment de les plaques infermeres
indicant el nombre d’unitats distribuïdes.

22/4/2020

Fer ressò de la pòlissa de responsabilitat civil individual i gratuïta per als estudiants d’infermeria que es van presentar voluntaris a prestar serveis d’auxili sanitari
en l’actual situació d’alerta sanitària, que ofereix el proveïdor d’assegurances AMA.

22/4/2020

No dur a terme l’obertura d’un espai a la web, amb descàrrega de responsabilitats, perquè les col·legiades puguin penjar propostes i difusió d’estudis.

22/4/2020

La Sra. Isabel Mas vicepresidenta, la Sra. Ester López, vocal, i el gerent revisaran la guia de serveis per editar la nova d’aquest any que s’adjuntarà a la carpeta
de benvinguda col·legial. Es constitueix un grup de treball per desenvolupar l’oferta formativa per a la resta de l’any, format per la Sra. Lorena Villa, vocal, Sr.
Antonio Torrejón, la Sra. Ester López, vocal, i el Sr. D.F. Es crea un grup de treball per valorar el regal de benvinguda de noves col·legiades integrat per la Sra.
Isabel Mas, vicepresidenta, i la Sra. Paloma Amil, vocal. Es demanarà el disseny d’un possible nou logotip al Sr. O.R..

22/4/2020

Redactar un posicionament sobre la distribució de mascaretes defectuoses als centres sanitaris.

22/4/2020

Es considera que cal fer els canvis pertinents pel tancament de l’organigrama i presa de decisions, i alguns d’ells tenen caràcter de més urgència, aquells canvis
que fan referència a moviments dels treballadors administratius queda en mans de gerència, els canvis que fan referència a llocs de cap d’àrea s’acorda poder
prendre decisions consensuades en una propera Junta de Govern.

22/4/2020

Presentar proposta a la Universitat de Barcelona per desvincular al COIB en referència al màster d’intervencions autònomes complementàries de les cures
infermeres.

6/5/2020

Que el Sr D.F. estigui al capdavant de l’àrea de formació.

6/5/2020

La representació del COIB dins de la Fundació Galatea restarà en mans de la Sra. Paola Galbany, del Sr. David Giménez i del gerent.

6/5/2020
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S’enviarà un correu electrònic a les residències assistides informant de l’existència dels EPIs que el CGE a fet arribar al COIB. No es fa comunicació pública perquè
disposem de poques unitats per repartir. També s’enviarà equipament a les deu col·legiades que personalment i prèviament havien contactat amb el COIB per
reclamar EPIs a través del telèfon de la covid-19.

6/5/2020

En referència al cas de les bombes de la Mútua de Terrassa, la Comissió Deontològica farà les indagacions corresponents demanant assessorament expert si cal.

6/5/2020

A petició de la vicepresidenta, la Sra. Isabel Mas, es fa constar en acta que el gerent de la corporació i el Sr. Antonio Torrejón (Cap de l’àrea de sistemes del COIB)
són membres convidats a participar a totes les reunions de la Junta del Govern del COIB.

6/5/2020

Fer dos vídeos. Un per donar a conèixer el Col·legi i un altre del procés de col·legiació (tutorial). Es fa l’encàrrec formal del vídeo al Sr. O.R..

6/5/2020

Model de formació online i creació de bases de dades de cursos perquè hi puguin accedir les col·legiades.

20/5/2020

Es demanarà l’elaboració del Pla Estratègic a l’empresa Antares Consulting.

20/5/2020

Fer difusió amb una discreta notícia del repartiment de les EPIs del CGE.

20/5/2020

La Sra. Encarna Gómez (vocal) contactarà amb el denunciant i li preguntarà sobre si pot donar més detalls de la identitat de la infermera i què va passar exactament
el dia que va ser atès a urgències.

20/5/2020

Donar resposta a la usuària que va contactar amb la Comissió Deontològica per aclarir que quan va acceptar el servei la infermera no presentava simptomatologia
compatible amb la covid-19 i que va actuar seguint les indicacions del seu centre de treball (C. Teknon).

20/5/2020

Autoritzar la inserció del logo del COIB per a la difusió de la jornada que prepara la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) "Contribució de les infermeres
d’atenció primària i comunitària en la pandèmia de la covid-19".

20/5/2020

Autoritzar la inserció del logo del COIB per a la difusió en les I jornades “Cuidados enfermeros en las comunidades vulnerables” que se celebrarà al centre LGTB
de Barcelona.

20/5/2020

Convocar una trobada dels membres de la Junta de Govern el diumenge 24 de maig a les 9 h a la tercera planta de les instal·lacions del COIB. Pretén ser una
Jornada de Cloenda d’Infermeres 2020 i que ajudi al Disseny del Pla Estratègic.
Tancar un calendari amb l’adjunta a la Direcció de Programes, la Sra. Rosa Bayot, per dur a terme les classes presencials del Màster d’intervencions autònomes
complementàries de les cures infermeres a patir de setembre, corresponents als mesos de l’estat d’alerta sanitària.
Cada vocal ha de fer arribar a la Secretària de la Junta de Govern els noms dels membres de la seva vocalia i que consti en acta els membres . Els vocals quedaran
un dia per acabar de tancar els temes relatius al pressupost.
Creació i assignació del càrrec d’adjunt de Direcció de Sistemes i TICs amb la incorporació del Sr. O.R.

20/5/2020
3/6/2020
3/6/2020
3/6/2020
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Les reunions de les Juntes de Govern seguiran celebrant-se els dimecres a expenses de saber quin serà l’horari definitiu. S’enviarà el calendari tancat i
convocatòries fins al mes de setembre. Es faran propostes de dates per celebrar la segona reunió de Junta de Govern durant del mes de juny.

3/6/2020

Facilitar a la Sra. Encarna Gómez (vocal) el llistat de les persones de l’actual comissió de Teràpies Naturals per contactar amb elles i explicar la nova iniciativa.

3/6/2020

Fer arribar al Sr. David Giménez (vocal) la informació rebuda en referència a la llei d’addiccions per començar a treballar en ella.

3/6/2020

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona com a corporació de dret públic demanarà als Serveis Jurídics del COIB prendre accions legals contra el
Sr. Jiménez.

3/6/2020

Els punts que s’exposaran a la presentació de la Societat Catalana de Gestió Sanitària s’extrauran del document facilitat per la Sra. Noemí Obregón (vocal) i seran
proposats pels membres de la Junta de Govern. Aquest document, per tant, serà treballat de manera individual per tots els membres de la junta canalitzant totes
les aportacions la Sra. Noemí Obregón (vocal).

3/6/2020

Els vocals de Pediatria, Salut Mental, Comunitària i Ciutadania es reuniran per valorar la proposta i decidir quina línia s’hauria de seguir per donar resposta al Sr.
J.A.Z. sobre la demanda de crear un grup d’infermeria escolar al COIB.

3/6/2020

La nova assessora de la Vocalia de Llevadores serà la Sra. Rosa Cabedo Ferreiro.

22/6/2020

Formar part del grup impulsor del manifest “El nou model de l’atenció de llarga durada i residencial a Catalunya”.

22/6/2020

L’adhesió a la campanya Nursing Now.

22/6/2020

La incorporació de la Sra. Montserrat Venturas com a membre de la Comissió Deontològica del COIB.

22/6/2020

Participar amb un premi dotat amb quantia de 300€ a la Proposta de la Vocalia Medicoquirúrgica: petició de la “Asociación Española de Enfermería en Cardiología”.

22/6/2020

Es ratifica la decisió de negar l’arrendament de l’Espai Pujades 350 a l’Institut Ángeles Wolder per fer formació prolongada 20-22.

22/6/2020

Presentar a l’associació ACICDDI el conveni tipus i si estan d’acord en autoritzar-ho. Tanmateix, es revisaran els convenis actuals amb altes associacions.

22/6/2020
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Fer un estudi per poder prendre una decisió sobre retornar l’import dels cursos de Taitxí i d’Història de l’Art (Grup 65) no efectuats i pagats per part de la col·legiada
Sra. N.M. S’emplaça a la propera reunió de Junta de Govern per avaluar quin seria l’impacte econòmic.

22/6/2020

Transferir la competència de decisió d’inserció de baners a la web del COIB al cap de l’àrea de Comunicació.

22/6/2020

La revocació dels poders per facilitar el funcionament ordinari intern del COIB, i poder materialitzar el que diu l’article 54 dels Estatuts, atorgats per la Junta de
Govern celebrada el dia 8 d’abril de 2020 a favor del gerent, i que tenia el següent contingut: “Facultar el gerent del COIB, a EXERCIR LES SEGÜENTS
FACULTATS en nom i representació de la Corporació”. Deixar sense efecte les facultats abans esmentades i així mateix la revocació expressa dels poders atorgats
per la Junta de Govern celebrada el dia 8 d’abril de 2020 a favor del gerent, i atorgat davant el notari de Barcelona, Sr. Ricardo Manén Barceló, el dia 14 d’abril de
2020, amb el número de protocol 1528, atorgant i elevant a públic el present acord per tal que la revocació consti notarialment i tingui efecte davant de tercers. Els
serveis jurídics s’encarregaran de concertar amb la Notaria dia i hora la revocació dels poders.

8/7/2020

La signatura dels convenis entre el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona (COIB) i la fundació AMA de les pòlisses de vida i de responsabilitat civil
amb la companyia d’assegurances AMA.

8/7/2020

Cedir l’espai de l’IDIC el dia 17 de juliol al BANC DE SANG I TEIXITS, en horari d’atenció al públic de 9.00 h a 13.00 h. Requereixen l’espai de 8.00 h a 14.00 h
per condicionar-lo i recollir.

8/7/2020

Procedir a la devolució dels imports de les matrícules dels cursos no finalitzats i dels cursos no iniciats amb matrícules abonades, tots cursos del Grup65.

14/7/2020

Convocar l’assemblea general ordinària de l’any 2020 el dimecres, dia 7 d’octubre a 16.30 h en primera convocatòria i a 17.00 h en segona convocatòria, a les
instal·lacions de la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Al redactat de la convocatòria s’afegirà la nota “L’Assemblea General es
desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració”, facilitada pels Serveis Jurídics del COIB.

14/7/2020

La rescissió del contracte del Gerent del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

31/7/2020

Revocar el punt núm. 4 de l’acta de la Junta de Govern núm. 11 del dia 3 de juny de 2020 sobre la creació i assignació del càrrec d’adjunt de direcció de l’àrea de
Sistemes i Tics del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

31/7/2020

Revocar l’acord núm. 3 de l’acta de la Junta de Govern núm. 9 del dia 6 de maig de 2020 sobre la proposta del responsable de Formació i Esdeveniments del
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

31/7/2020

Autoritzar als Serveis Jurídics del COIB per actuar davant el presumpte delicte d’intrusisme, suplantació i de falsificació de carnet col·legial.

31/7/2020

Autoritzar als Serveis Jurídics del COIB per analitzar l’oferta laboral per a estudiants d’infermeria de l’empresa Ivico.

31/7/2020
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La contractació d’un vigilant jurat per custodiar les dependències del COIB durant el mes d’agost.

31/7/2020

Convocar la reunió següent de Junta de Govern per al dia 26 d’agost.

31/7/2020

Revocar el punt nº 15.5 de l’acta de la Junta de Govern nº 7 de 8 d’abril de 2020 i amb el compromís de la Presidenta de que abans d’octubre el nou organigrama
estarà enllestit, dissenyat per tots el membre de la Junta en base al projecte de Antares.

26/8/2020

Aprovar el Pla de Comunicació.

26/8/2020

La resolució del contracte de prestació de serveis del Sr. O.R.

26/8/2020

La contractació de l’advocat laboralista Sr. Vicenç González.

2/9/2020

S’acorda per unanimitat la cessió d’espais del COIB per al rodatge del curtmetratge “Cuatro Treinta”.

2/9/2020

La calendarització de les juntes de govern de setembre a desembre 2020, els dies: 23 de setembre de 2020, 28 d’octubre de 2020, 25 de novembre de 2020, 18
de desembre de 2020.

2/9/2020

Avançar mitja hora les juntes de govern i iniciar-les inici en segona convocatòria a les 16.30 h.

2/9/2020

Tractar dels punts informatius de l’ordre del dia durant la primera mitja hora de la Junta de Govern, tractant els punts de l’ordre del dia que requereixen acord de
Junta a partir de les 17.00 h

2/9/2020

La contractació de l’empresa Firmaprofesional com a proveïdor de certificats digitals.

2/9/2020

Retribuir els coordinadors territorials amb 500 € nets mensuals, més despeses de quilometratge, amb caràcter retroactiu, a partir del dia 30 d'abril, i que la vocal
interlocutora entre la Junta de Govern i els coordinadors territorials sigui la Sra. Paloma Amil, vocal de Ciutadania.

23/9/2020

Aprovar els comptes anuals 2019.

23/9/2020

Decidir donar l’aval al vídeo projecte Fundació la Caixa Escola de cuidadors quan els membres de la Junta vegin els vídeos.

23/9/2020

Col·laborar amb el projecte europeu Boscos i Salut, coordinat per Àrea d'infraestructures i espais naturals de la Diputació de Barcelona i valorar més endavant
una possible aportació econòmica.

23/9/2020
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Aprovació de la proposta organitzativa de l'assemblea 2020.

29/9/2020

Aprovació del pressupost corresponent a l'any 2020.

29/9/2020

Adreçar als Serveis Jurídics el cas del suposat intrusismes dels tècnics de laboratori que denúncia una col·legiada membre del comitè d'empresa de la Fundació
Puigvert.

28/10/2020

Adreçar el cas d'intrusisme de suplantació d'identitat als Serveis Jurídics del COIB.

28/10/2020

Ratificació de la incorporació de la Sra. Charo Jordano com a responsable d'Administració Col·legial del COIB.

28/10/2020

La incorporació de la Sra. Maria Elina González Femenia com a nova membre de la Comissió de Maltractament del COIB.

28/10/2020

Donar suport econòmic per la publicació del llibre "Els Hospitals a Manresa. Història d'una transformació" a la Fundació Althaia.

28/10/2020

La no assistència del Sr. Miquel Àngel Lájara i del Sr. Antonio Torrejón als plenaris de la Junta de Govern. Només assistiran les dotze persones membres de la
Junta de Govern a excepció de requerir l’assistència de terceres persones pel seu àmbit de responsabilitat o expertesa segons necessitats.

28/10/2020

La no contractació d'un pèrit informàtic per valorar la gravació de Presidència.

28/10/2020

La incorporació de la Sra. Ester Moreno com a nova membre de la CAIIV.

28/10/2020

La incorporació d'un nou membre a la vocalia de Geriatria, la Sra. Verónica Gómez Baena.

28/10/2020

El nou organigrama del COIB.

25/11/2020

La contractació de la Sra. Glòria Jodar com a directora de l’àrea Professional i Projectes del COIB.

25/11/2020

Negociar amb SalusPlay la proposta de rebaixa del 50% del cost actual, 10.250 € mensuals.

25/11/2020
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Donar l’aval amb el logotip del COIB al llibre sobre història de la infermeria que publicarà l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

25/11/2020

Donar l’aval amb el logotip del COIB a la guia que ha preparat l’ACIN amb altres institucions.

25/11/2020

La cessió de l’ús de les aules al COIB al Plenari de tutors EIR SM Catalunya per la instrucció de la formació.

25/11/2020

Elevar al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya l’actuació a la Junta de Govern de la secretària de la Junta de Govern.

3/12/2020

Col·laborar en la campanya publicitària sobre la vacunació contra la covid-19 dirigida tant a professionals sanitaris com a la població liderat pels degans dels
Col·legis de Professionals Sanitaris i fer una altra amb el Consell.

18/12/2020

Calendari de reunions de Junta de Govern del primer trimestre 2021.

18/12/2020

Traslladar el cas de denúncia d’assetjament laboral a la Mútua de Terrassa als serveis jurídics del COIB a qui es facilitarà la documentació relativa.

18/12/2020

Crear una comissió per treballar al document d’òrgans de participació, format pels vocals Sr. Àngel Mencías, la Sra. Lorena Villa, la Sra. Ester López, la Sra.
Sebastiana Quesada i la Sra. Encarnació Gómez. I continuïtat de col·laboració amb AICI.

18/12/2020

Fer difusió des de l’àrea de Comunicació del COIB a petició de l’Associació d’Higienistes Bucodentals i Auxiliars de Catalunya que pretenen formar un Col·legi
Oficial d’Higienistes Bucodentals.

18/12/2020

Aportació econòmica i amb l’aval del COIB al compte del dol perinatal en la que es demana ampliació de l’ajuda econòmica amb 1.000 € del pressupost de la
vocalia de Llevadores.

18/12/2020

Ampliació d’inscripcions amb l’actual plataforma per als webinars de l’any 2021.

18/12/2020

