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El COIB i les associacions i/o societats
científiques infermeres
El COIB entén que les associacions i les societats científiques infermeres representen
l’àmbit natural d’expertesa on es reuneixen un seguit de professionals que els uneix un
objectiu comú i que vetllen pel correcte desenvolupament científic i professional de la
Infermeria. En coherència a aquesta definició, el Col·legi va configurar una oferta de
col·laboració que, en el seu moment es va concretar en aquestes quatre línies:
1. Oferiment de l’estructura física, administrativa i de serveis del COIB per facilitar

el bon desenvolupament de la tasca
associacions/societats científiques infermeres.

de

cadascuna

de

les

2. Col·laboració en la promoció, disseny i desenvolupament de projectes

endegats des del COIB o que hi dóna suport, on cada associació o societat
científica, participa, si així ho decideix, des del més estricte respecte a la seva
autonomia institucional i de funcionament.
3. La implicació de les associacions i les societats científiques infermeres en la

vida col·legial a través de tasques d’assessorament, consultoria, i promoció
científica i professional.
4. Establiment d’aliances estratègiques per a les activitats formatives que el COIB

realitza; dins del Programa de Formació Continuada del COIB, hi ha cursos que
el COIB cuida especialment en tant que entén que són importants pel
desenvolupament professional de les infermeres1. Per això el COIB ofereix i
discrimina positivament les infermeres que estan associades a associacions i/o
societats científiques infermeres, establint preus especials per aquestes.

1

De la mateixa manera que ho fa el Consell Internacional d’Infermeres (CII), en aquest document, quan es fa
referència a la “infermera”, cal entendre que s’al·ludeix a professionals d’ambdós sexes
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Relacions amb les associacions i societats
científiques infermeres
L’establiment del contacte del COIB i les associacions i societats científiques
infermeres s’estableix des de qualsevol òrgan de govern del COIB i es coordina a
través de la Direcció de Programes del COIB, en tant que responsable del
desenvolupament científic i professional de la corporació. Per això, el COIB compta
amb la Comissió d’associacions i societats científiques del COIB que és un òrgan
virtual de caràcter deliberatiu i consultiu, que va néixer per establir sinèrgies entre el
món col·legial i el de les associacions i les societats científiques infermeres.
Des de l’any any 2003 fins el 2012, la relació establerta entre les associacions i
societats científiques infermeres i el COIB han estat les següents:
1. Oferiment de l’estructura física, administrativa i de serveis del COIB

El COIB considera a les associacions i/o societats científiques científiques
infermeres, una col·legiada més. D’acord amb aquesta consideració, posa a
disposició les seves instal·lacions i els seus serveis en les mateixes condicions que
ho fa per a les seves col·legiades/ts.
Pel que fa a les instal·lacions, l’ús és gratuït per a les activitats científiques i
professionals que la societat/associació realitzi en els espais de treball i aules de la
primera planta sempre i quan sigui sense pagament d’inscripció.
Pel que fa als espais de l’Espai Pujades s’estableix un preu per ús igual al preu
establert per col·legiada/t. Podeu consultar la Taula de preus pels lloguers d’espais
de l’Espai Pujades a l’Annex I. Tot i així les associacions i/o societats científiques
infermeres que tinguin signat un conveni de col·laboració amb el COIB, podran
disposar de l’auditori de manera gratuïta un dia a l’any.
En ambdós casos, per la utilització d’aquests espais cal ajustar-se als horaris del
COIB i cal fer reserva prèvia.
A data d’aquest document, utilitzen les instal·lacions del COIB per a les seves
reunions habituals 11 societats científiques infermeres (Annex II)
2. Col·laboració en la promoció, disseny i desenvolupament de projectes. El COIB

estableix amb aquelles associacions i societats científiques infermeres que ho
desitgen, un conveni de col·laboració (Annex III).
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És un exemple d’aquesta línia la constitució el 2012 de la Comissió d’Avaluació
d’Infermeres Infectades per Virus transmissibles per sang (CAIIV) com òrgan de
suport per a les infermeres portadores, que també avaluarà la situació d’aquestes
professionals respecte a la pràctica professional. Aquesta Comissió actuarà,
principalment, com a òrgan d’assessorament personalitzat o emetent les
recomanacions adients en aquesta matèria. Composen aquest òrgan l’Associació
Catalana d’Infermeres per al Control de la Infecció (ACICI), l’Associació Catalana
d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL) i un membre representant de la
Junta de Govern del COIB i compta amb el suport de Societat Catalana Balear
d’Infermeria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears (ACMSCB) per establir les sinèrgies necessàries amb l’àmbit científic de la
Medicina.
A data d’aquest document, han formalitzat la col·laboració amb el COIB a través
d’un conveni 17 societats científiques infermeres (Annex IV)
3. Implicació de les associacions i les societats científiques infermeres en la vida

col·legial a través d’activitats d’assessorament, consultoria i promoció científica i
professional. Des de l’any 2003 fins el 2016, s’han mantingut algun tipus de
col·laboració amb 51 societats i associacions científiques infermeres (Annex V)
4. En l’establiment d’aliances estratègiques per a les activitats formatives. A través

del Programa de Formació Continuada, el COIB discrimina positivament les
infermeres que estan associades, establint inscripcions amb avantatge en
determinats cursos. Per exemple, d’import més barat a més car, s’establiria
d’aquesta manera:
•

Col·legiada/t al COIB+Associada/t: (15% descompte sobre el preu col·legiada/t)

•

Col·legiada/t al COIB (Preu subvencionat pel COIB)

•

Associada/t, col·legiada/t a un altre col·legi : (15% descompte sobre el preu nocol·legiada/t)

•

No Col·legiada/t ni Associada/t (Cap avantatge)
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Annexos

Annex I
Condicions per a la utilització de l’Espai Pujades
Annex II
Associacions i societats científiques infermeres que utilitzen les instal·lacions del COIB
per a les seves reunions habituals
Annex III
Model de conveni de col·laboració amb les Associacions i/o societats científiques
infermeres i COIB.
Annex IV
Associacions i/o societats científiques infermeres que han formalitzat la col·laboració
amb el COIB a través d’un conveni
Annex V
Associacions i societats científiques infermeres que han mantingut algun tipus de
col·laboració, d’assessorament, consultoria i promoció científica i professional
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Annex I

Condicions per a la utilització de l’Espai Pujades
Les instal·lacions del COIB són d’ús gratuït per a les activitats científiques i
professionals que es desenvolupin en els espais de treball i aules de la primera planta,
i de pagament amb descompte pel que fa als espais de l’Espai Pujades.
Taula de preus pels lloguers d’espais de l’Espai Pujades
Tarifa de preus 2016 per les associacions i societats científiques infermeres.
Jornada completa

Espai a llogar
Activitats no relacionades amb salut
(20% de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb salut i
sense descompte per col·legiades
(40% de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb salut i
amb descompte per col·legiades
(50% de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb
infermeria i sense descompte per
col·legiades
(50%de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb
infermeria i amb descompte per
col·legiades
(60% de descompte tarifa general)

Sala
d’actes

Sala
exposicions

Terrassa

1 aula

2 aules
conjuntes

Sala
exposicions +
terrassa

1536€

768€

768€

308€

512€

1280€

1152€

576€

576€

231€

384€

960€

960€

480€

480€

193€

320€

800€

960€

480€

480€

193€

320€

800€

768€

384€

384€

154€

256€

640€

Tarifa de preus 2016 per les associacions i societats científiques infermeres.
Mitja Jornada

Espai a llogar
Activitats no relacionades amb salut
(20% de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb salut i
sense descompte per col·legiades
(40% de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb salut i
amb descompte per col·legiades
(50% de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb
infermeria i sense descompte per
col·legiades
(50%de descompte tarifa general)
Activitats relacionades amb
infermeria i amb descompte per
col·legiades
(60% de descompte tarifa general)

Sala
d’actes

Sala
exposicions

Terrassa

1 aula

2 aules
conjuntes

Sala
exposicions +
terrassa

1076€

536€

536€

216€

358€

896€

807€

402€

402€

162€

269€

672€

673€

335€

335€

135€

224€

560€

673€

335€

335€

135€

224€

560€

538€

268€

268€

108€

179€

448€
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Relació de les associacions i societats
científiques
infermeres
que utilitzen
les
instal·lacions del COIB per a les seves reunions
habituals
•

Associació Catalana d’Al·lergologia de Diplomats en Infermeria (ACADI)

•

Associació Catalana d’Infermeres de Control de la Infecció (ACICI)

•

Associació Catalana d’Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del
Dolor (ACIAR-TD)

•

Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL)

•

Associació Catalana d’Infermeria Radiològica (ACIR)

•

Sociedad Científica Española de Enfermeria Escolar (SCE3)

•

Societat Catalana de Salud Laboral (SCSL)

•

Associació Catalana d'Infermeria Nefrològica (ACIN)

•

Associació per a l'Acompanyament al final de la Vida Hospice.cat

•

Asociacion Española de Enfermeria Radiológica (SEER)

•

Associació Catalana de Seguretat del Pacient (ACSP)

•

Associació Catalana d’Infermeria de Salut mental (ASCISAM)
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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI OFICIAL D’
INFERMERES
I
INFERMERS
DE
BARCELONA
(COIB)
I
.....................................................................................................................
Barcelona, .......de ........... de 201.....

REUNITS

D’ una banda, el Sr. Albert Tort Sisó, amb DNI ............................, en qualitat de

President de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’ Infermeres i Infermers de
Barcelona (COIB), entitat amb NIF Q0866003G i domicili al carrer Pujades, 350 08019
de Barcelona.
I d’altra banda, el Sr./la Sra. ................
............................,
en
qualitat

..................... .................., amb DNI
de
President/a,
de
la
......................................................................................
entitat
amb
NIF
................................, i domicili a .............................................................................
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat, legitimitat i
representació suficient per formalitzar el present conveni de col·laboració, i en
conseqüència

MANIFIESTEN
1.- Que el COIB es una Corporació professional de dret públic que agrupa els
professionals de la infermeria del seu àmbit territorial i entre les seves finalitats està la
d’ establir, mitjançant els convenis i acords necessaris, les relacions del COIB amb la
resta d’ entitats que considerin oportunes en funció dels interessos i objectius
requerits.
2.- Que la ............................................................... es una Associació/Societat de
....................... constituïda l’any ........ Entre les seves finalitats està la de
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. .
3.- Que la convergència d’ interessos i finalitats entre ambdues entitats és evident, en
quant que reuneixen en part els mateixos professionals i tenen una indubtable
comunitat d’ objectius, circumstàncies que evidencien una afinitat institucional i un
interès mutu a la subscripció d’ un conveni de col·laboració tan ampli com sigui
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possible per unir els seus esforços i els seus recursos en benefici d’ una millor
acceptació de les funcions que cadascuna té encarregades.

Per tot el que s’exposa,
ACORDEN.
Primer.- Que l’ objecte del present conveni és formalitzar i regular en els seus
aspectes bàsics el marc de col·laboració entre ambdues parts, per establir una base
dins de la qual es pugui concretar i aprofundir la relació entre elles.
Segon.- Que en virtut del present conveni, el COIB es compromet a cedir a la
................................................................................, l’ ús de la seva infraestructura
col·legial, respectant sempre la prioritat de les seves activitats col·legials i en la mida
que sigui necessari i requerit per aquesta Associació/Societat, als següents efectes:
-

-

-

Establir la seu de les seves activitats a les dependencies col·legials, en els
terminis concrets que siguin sol·licitats pels responsables de l’ Associació i
autoritzats pels responsables col·legials.
Fer reunions, jornades o altres actes vinculats a les seves finalitats socials,
prèvia sol·licitud als responsables col·legials a través dels procediments
establerts als efectes oportuns, i en funció de les concretes disponibilitats del
COIB.
Fer servir l’ estructura administrativa, informàtica, i, en general, les estructures
de suport col·legial per el desenvolupament de les seves activitats, sempre amb
supeditació a les necessitats del COIB, prèvia comunicació detallada de les
circumstàncies en que es pretengui utilitzar i, en qualsevol cas, d’ acord amb
les instruccions i indicacions que en cada cas formulin els responsables
col·legials.

Tercer.- Per la seva banda, i en virtut del present conveni, l’ Associació/Societat
..................................................................es compromet a:
-

-

Respectar i donar bon ús de quantes instal·lacions i recursos li siguin cedits, de
forma temporal o ocasional, per el COIB, assumint la responsabilitat dels
deterioraments o danys que siguin conseqüència d’ un ús inadequat dels
mateixos, així com dels danys i perjudicis que es puguin derivar tant pel COIB
com per a tercers d’ aquestes utilitzacions desviades.
Prestar suport i assessorament al COIB de forma àmplia, en aquelles matèries
que específicament constitueixin el seu objectiu social.
Realitzar per encàrrec dels responsables del COIB, i previ acord entre ambdues
parts sobre els termes concrets en que s’ hagin d’ elaborar, estudis, informes o
dictàmens que estiguin relacionats amb el seu àmbit d’ activitats.
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-

Col·laborar amb els responsables del COIB, o amb les persones que aquests
designin, en la planificació, organització i realització d’ activitats formatives que
tinguin relació amb les finalitats de l’Associació/Societat, i en les condicions que
s’ acordin als efectes oportuns.

Quart.- Per desenvolupar i concretar el marc de col·laboració inicialment dissenyat
en l’ acord anterior, que tampoc no té caràcter exhaustiu, ambdues parts es
comprometen a signar convenis o acords de col·laboració específics, els quals han
de detallar les concretes obligacions assumides en cada supòsit per les parts, i els
quals s’annexaran al present conveni de col·laboració. En el cas que la col·laboració
prevista en aquest conveni específic comporti obligació econòmica per les parts
signants, haurà de constar en el mateix la retribució i les seves característiques.
Cinquè.- El present conveni estarà vigent durant un període d’ 1 any des de la
data de las seva signatura, i serà prorrogable per períodes d’ igual durada si cap de
les parts manifesta la seva intenció de resoldre’l amb una antelació mínima de 2
mesos respecte a la data del seu termini o de la de qualsevol de les seves
pròrrogues.
Sisè.- No obstant el previst en el pacte anterior, el present conveni es podrà
resoldre de manera anticipada per les següents causes:
-

-

Per no assolir els objectius essencials o per impossibilitat legal o material de
complir les seves obligacions per qualsevol de les parts.
De forma automàtica, en el cas que qualsevol dels signants del present conveni
cessin en la representació en que signa.
Per renúncia unilateral de qualsevol de les parts, comunicada amb una
antelació mínima d'1 mes, sense que aquesta renúncia comporti cap tipus de
dret d'indemnització o compensació per l'altra part.
Per l' incompliment de les seves obligacions per part de qualsevol de les dues
entitats signants.
Per mutu acord de les parts.

Setè.- En el cas de resolució del conveni marc, s'entendran igualment resolts els
convenis o acords específics que s'hagin celebrat derivats del mateix.
No obstant això, en el cas de resolució del conveni per qualsevol causa o motiu,
ambdues parts es comprometen a resoldre la seva relació de forma ordenada,
sense causar perjudicis innecessaris a l'altra part i especialment als col·legiats o
associats que estiguin interessats en les seves activitats de col·laboració.
Vuitè.- A la subscripció del present conveni, ambdues parts designen un
representant o interlocutor a través del qual es duran a terme les comunicacions de
totes les qüestions o incidències suscitades en relació a l'execució o compliment del
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present conveni marc de col·laboració i, si escau, dels acords o convenis específics
de desenvolupament del mateix (a no ser que en aquests darrers supòsits es
designin a altres persones).
Novè.- Ambdues parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les
controvèrsies o divergències que poguessin suscitar sobre la interpretació i efectes
del present conveni, sotmetent en cas de no aconseguir als òrgans judicials de la
ciutat de Barcelona que fossin competents, amb expressa renúncia a qualsevol
altre que pogués correspondre.

I, perquè consti als efectes oportuns, i en prova de conformitat amb l' acordat,
ambdues parts signen el present document, per duplicat exemplar i a un sol efecte,
en el lloc i data assenyalats al principi.

Albert Tort Sisó
President del COIB

....................................................
President/a
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Relació de les Associacions i Societats
científiques infermeres que han formalitzat la
col·laboració amb el COIB a través d’un conveni

•

Asociación Española de Enfermeria de Patológia Digestiva (AEEPD)

•

Asociación Española de Enfermería Radiológica (SEER)

•

Associación Española Enfermeria Vascular y Heridas (AEEVH)

•

Associació Catalana d’Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
(ACIAR-TD)

•

Associació Catalana d'Al·lergologia, Diplomats en Infermeria (ACADI)

•

Associació Catalana de Seguretat dels Pacients

•

Associació Catalana D'imatge Corporal i Dermoestètica Diplomades Infermeria
(ACICDDI)

•

Associació Catalana d'Infermeres de Control de la Infecció (ACICI)

•

Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL)

•

Associació Catalana d'Infermeria en Salut mental ( ASCISAM)

•

Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (ACISE)

•

Associació Catalana d'Infermeria Nefrològica (ACIN)

•

Associació Catalana d'Infermeria Radiològica (ACIR)

•

Associació Científica d’infermeres i Infermers Acupuntores de Catalunya (ACIAC)

•

Associació per a l'Acompanyament al final de la Vida Hospice.cat

•

Federació d'Associacions Professionals d'Infermeria de Catalunya (FAPIC)

•

Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar (SCE3)

•

Societat Catalana de Salud Laboral (SCSL)

Associacions i societats científiques infermeres
que han mantingut algun tipus de col·laboració,
d’assessorament, consultoria i promoció
científica i professional



Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears



Asociación de Enfermería de Salud Mental de Castilla y León.



Asociación Española de Enfermería en Urología (AEEU)



Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)



Asociación Española de Enfermería de Hipertensión y Riesgo cardiovascular
(EHRICA)



Sociedad Española de Enfermeria e Internet



Asociación Española de Enfermería de Otorrinolaringologia (AEEORL)



Asociación Española de Enfermería de Patología Digestiva (AEEPD)



Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED)



Asociación Española Enfermería Especialistas Analísis Clínicos



Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ)



Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH)



Asociación Española Enfermería DE Anestesia-Reanimación y terapia del dolor
(ASEEDAR-TD)



Asociación Española de Enfermería Docente (AEED)



Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE)



Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM)



Association of Perioperative Registered Nurses (AORN)



Associació Catalana d’Al·lergologia Diplomats en Infermeria (ACADI)



Associació Catalana d’Entitats Professionals d’Auxiliars d’Infermeria



Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions (ACICI)



Associació Catalana d’Infermeria (ACI)



Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL)



Associació Catalana Infermeria Pediàtrica (ACIP)



Associació Catalana d’Infermeria Radiològica (ACIR)



Associació Catalana de Llevadores



Associació d’exalumnes de l’EUI Santa Madrona



Associació Infermeres-Infermers Catalunya Central



Associació de Directors/es d’Escoles d’Infermeria de Catalunya (ADEIC)



Associació GERD.CAT (Grup d’Infermeria de Reducció de Danys de Catalunya)



Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC)



Associació Professional d’infermeria de l’Hospital Clínic (APIHC)



Associació Professional d’Infermeria Sant Pau (API Sant Pau)



Enfermeras para el Mundo



Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)



Federación Española de Enfermería del Trabajo (FEDET)



Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)



Sociedad Española de Enfermería en Medicina y Cirugía Estética (SEEMCE)



Sociedad Científica Española de Enfermeria Escolar (SCE3)



Sociedad Española de Enfermeros Expertos en Estomaterapia (SEDE)



Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG)



Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN)



Sociedad Española de Enfermería Radiológica (SEER)



Sociedad Española de Enfermería Sociosanitaria



Sociedad Europea de Enfermeria Nefrològica EDTNA/ERCA



Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental (ASCISAM)



Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC).



Societat Catalana de Cardiologia



Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)



Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT)



Societat Catalano Balear d’Infermeria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut de Catalunya



Societat Catalano-Balear de Geriatria i Gerontologia

