Informe anual 2016
10.1. Gestió de la Junta de Govern
10.1.1. Principals acords de la Junta de Govern


Fer públic el manifest sobre la prescripció infermera a Catalunya, on els representants de les
infermeres catalanes reclamen al Govern l’aprovació del marc normatiu autonòmic de la
prescripció.



Donar recolzament al manifest “Per a un consens clínic del Trastorn per Dèficit d’Atenció
amb Hiperactivitat (TDAH)” infantil-juvenil en el Sistema Sanitari Català. Sol·licitud rebuda
des de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE).



Aprovar la data de l’Assemblea general ordinària del COIB pel 9 de març de 2016, en
primera convocatòria 16:30h. i segona 17:00h.



Preparar una modificació del procediment de col·legiació derivada de la Llei 26/2015, de 28
de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.



Col·laborar en la sessió d’espais i streaming amb la II Jornadas de Humanitzación de los
cuidados intensivos celebrada el 26 i 27 de maig de 2016 a Barcelona.



Col·laborar amb la II jornada TIC d’Atenció Primària organitzada pel grup TIC de l’AIFICC el
27 d’octubre de 2016, atorgant una ajuda econòmica de 600 euros.



Fer un reconeixement a Beatriu Fuentes, delegada del Baix Llobregat per la seva tasca
realitzada.



Ratificar els membres actuals que composen la Comissió Deontològica del COIB.



Aprovar la liquidació del pressupost 2015.



Aprovar el pressupost per l’exercici 2016.



Encarregar a Gerència un estudi de reestructuració bancària tot explorant la revisió dels
productes financers i les ofertes d'altres entitats.



Encarregar a Gerència un estudi del model de participació del COIB amb el Consejo General
de Enfermería en el marc de l'Estatut de Catalunya i la Llei de Col·legis Professionals de
Catalunya.



Aprovar el canvi organitzatiu i projecte d’implantació d’un sistema de gestió per
competències i objectius al COIB.



Cedir l’Espai Pujades a Àgora d’Infermeria per celebrar la Jornada “20 anys d’Àgora
d’Infermeria: Fem créixer el pensament infermer”, que tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2017.



Col·laborar amb el IV Congrés Català d’Infermeria de Salut Mental "Salut Mental
Comunitària: Transversalitat i Autonomia" que organitza l’Associació Catalana d’Infermeria
de Salut Mental (ASCISAM) els dies 12 i 13 de maig de 2016, atorgant una ajuda econòmica
de 600 euros pels Premis.



Crear un grup i/o reunió de treball per establir els circuits a seguir per tal de normalitzar el
procediment disciplinari de la Comissió Deontològica.



Iniciar el projecte: procés participatiu al COIB presentat per l’empresa Diálogos y Soluciones
Corporativas, S.L. (Diàlegs).



Preparar, per als no col·legiats, una proposta de sistema de pagament per a poder accedir a
les assessories.



Aprovar la remodelació de la recepció de la planta baixa amb un pressupost de 1.000 euros.



Incorporar a Rosa Bayot Escardívol a temps parcial, com a adjunta a Direcció de Programes.



Ratificar l’acord del projecte: procés participatiu al COIB presentat per l’empresa Diálogos y
Soluciones Corporativas, S.L. (Diàlegs).
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Enviar el recolzament del COIB a l’atorgament del títol de Doctora honoris causa a
Rosamaria Alberdi.



Realitzar totes les accions de la proposta de comunicació de difusió del Programa Retorn.



Aprovar la creació del Grup d’Infermeria d’Urgències i Emergències.



Col·laborar amb la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG), en el grup de les
competències acadèmiques. La persona designada és Elvira Hernández, membre de la
vocalia d’Infermeria Geriàtrica del COIB.



S’acorda l’ajut econòmic de 600 euros al Congreso Iberoamericano de Investigación
Cualitativa en Salud celebrat el 5 i 6 de setembre de 2016.



S’acorda donar subvenció de 600 euros al XII Congrés nacional d’infermeria quirúrgica
celebrat el 19 al 21 d’octubre a Barcelona i 300 euros al I Congrés d’Infermeres Directives
de Catalunya celebrat el 27 i 28 d’octubre a Barcelona.



Iniciar els treballs del sistema Corporate Compliance al COIB.



Tramitar la constitució de l’Associació d’infermeres jubilades de Can Ruti, com a entitat
sense ànim de lucre, mitjançant els Serveis Jurídics i Comptables del COIB.



Adherir-se al posicionament en contra del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la
Zona Franca.



Sol·licitar la subvenció per al finançament del Programa integral de foment de
l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, segons l’ordre EMC/181/2016
de 29 de juny.



Aprovar el DAC sobre Tècnica metamòrfica obtingut per Sandra Gomez Valor amb data
20/07/2016.



Aprovar el nomenament i formal pressa de possessió del suplent de la mateixa candidatura,
Enric Mateo Viladomat, davant la renúncia de la vocal de la Junta de Govern, Elvira Gras
Nieto.



Constituir la Comissió de Casos Greus del Programa Retorn i de la seva dotació
pressupostària a partir del proper exercici.



Procedir a la contractació laboral de Rosalina Pujol Mauri, responsable de la Oficina
d’Informació Professional a l’Estranger (OIPE), donat que el seu nivell de col·laboració
s’enquadra dintre de les situacions reconegudes com “relació laboral”.



Aprovar la devolució de les taxes dels expedients de DAC’s als col·legiats que no van arribar
al barem establert.



Cedir un espai al COIB per l’Exposició del patrimoni sanitari infermeres i infermers.



Subvencionar el 25% de les inscripcions a la Jornades de Residències de Catalunya a les
infermeres i infermers col·legiats al COIB, de la partida d’ajuts.



Dotar una subvenció de 600 euros a la IV Jornada d’Infermeria del Treball i Salut Laboral
que organitza la vocalia d’Infermeria del treball i salut laboral del COIB junt amb l’Associació
Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL).



Encabir el premi d’entitats a la proposta dels Premis de la Fundació Infermeria i Societat.



Aprovar la proposta de Núria Puig Bové com a nova delegada d’Osona.



Acordar una subvenció de 3.000 euros a la Fundació Congrés Català de Salut Mental
(FCCSM)



Aprovar l’adhesió al manifest “Casa nostra, casa vostra”.



Subvencionar un total de 150€ per col·legiada de Barcelona a la inscripció del Congrés
Internacional d’Infermeres (CIE) que tindrà lloc a Barcelona del 27 de maig a l’1 de juny.



S’acorda l’abstenció de vot a l’Assemblea General del Consejo General de Enfermería
celebrada el 16 de desembre de 2016.
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Renovar a Albert Tort Sisó, Albert Granero Lázaro i Joan Conesa Garrido el càrrec de patrons
de la Fundació Galatea.



Acceptar el projecte del Banc d’Imatges d’infermeres presentat pel departament de
comunicació del COIB.



Atorgar un ajut econòmic de 500 euros per a la impressió d’exemplars de la Guía de
acompañamiento al duelo perinatal.



Ratificació del DAC d’acupuntura a Francisca Alcalde Alonso.

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


Acte d’homenatge a Muriel Casals. Barcelona, 18 de febrer de 2016. Glòria Jodar Solà.



Premis nacionals de recerca. Departament d'Empresa i Coneixement. Barcelona, 10 de maig de
2016. Albert Tort Sisó.



Jornada “Societat civil i persones refugiades: hi ha vies legals per acollir-les a Barcelona?”.
Intercol·legial. Barcelona, 21 de juny de 2016. Albert Tort Sisó.



Acte Pla Nacional de Valors: Redacció i Aplicació. Generalitat de Catalunya. Departament de
Treball i Afers Socials. Barcelona, 24 d’octubre de 2016. Núria Cuxart Ainaud.



Conferència “La Salut a la República Catalana”, presentació del Pla de salut de la futura
república catalana. Esquerra Republicana de Catalunya. Barcelona, 19 de novembre de 2016.
Sol Muñoz Moreno i Albert Tort Sisó.



Sopar benèfic Matres Mundi. Barcelona, 16 de desembre de 2016. Noemí Obregón i Susana
Calle del Fresno.



Premi Medalla i Placa Josep Trueta al mèrit sanitari. Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Barcelona,18 de desembre. 2016. Núria Cuxart Ainaud, Joan Conesa Garrido, Sol
Muñoz Moreno.



Presentació de l’índex sintètic de Desenvolupament/Vulnerabilitat social de Barcelona. (20112015) Consell de Benestar Social de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Desembre de 2016.
Sol Muñoz Moreno

Inauguracions i cloendes


Acte d’inauguració del projecte “Anatomia Viva”. Projecte de Karina Vizcaíno (ex-alumne curs
emprenedoria del COIB), 15 de gener de 2016. Sol Muñoz Moreno.



Cloenda 2a Jornada d’Empresa Saludable. Prevención Fremap i la Vocalia d’Infermeria del
Treball del COIB. Barcelona, 25 de febrer de 2016. Joan Conesa Garrido.



Inauguració de la Societat Catalana d'Infermeria i Tècnics en Reproducció Assistida ( SCITRA).
Barcelona, 26 de febrer de 2016. Noemí Obregón Gutiérrez.



Inauguració 3a Jornada de Reconeixement a la Recerca Infermera. Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona. Barcelona, 17 de març de 2016. Albert Tort Sisó.



Inauguració jornada: Escenaris de la integració de l’atenció social i sanitària. Fundació Salut
Innovació i Societat. Barcelona, 13 d’abril de 2016. Albert Tort Sisó.



Inauguració Setmana Natural del COIB. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
18 d’abril de 2016. Albert Tort Sisó.



Inauguració de la Reunió Nacional d’Infermeria. Sanofi Genzyme. Barcelona, 17 de maig de
2016. Albert Tort Sisó.
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