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5.4. Gestió de la Junta de Govern
5.4.1. Principals acords de la Junta de Govern



Donar suport i assessorament científic i professional, a traves de la delegació d’Osona
del COIB, en la convocatòria del II Premi d’Infermeria “Osona contra el càncer”.



Aprovar la congelació salarial aplicada a tots els treballadors i col·laboradors del COIB
donada la situació econòmica i, en relació directa amb la contenció de despesa
prevista pel 2012.



Oferir al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya un espai del COIB
per instal·lar la seu del Consell, a un preu quasi bé simbòlic de 1.000€/mes amb tots
els serveis inclosos.



Presentar al Plenari Extraordinari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya, celebrat el dia 29 de febrer, una reducció del 50% de la quota (del 0,66
col·legiat/mes actual a un 0,33 col·legiat/mes).



Anomenar al nou Butlletí trimestral com INFLUEIXES.



Retornar a les col·legiades i col·legiats que sol·liciten la baixa o canvi de situació
col·legial, el percentatge de la quota semestral vigent corresponent al període restant
a partir de la data de sol·licitud.



Facultar a Joan Conesa Garrido i Toni Torrejón Herrera per prendre les decisions
necessàries per realitzar les accions relacionades amb la millora dels Sistemes
d’Informació del COIB.



Aprovar el pla estratègic i operatiu de la vocalia de Salut Mental 2012-2015.



Aprovar l’obertura d’un compte de Twitter (@COIBarcelona).



Signar el Conveni marc amb l’escola d’infermeria ”ONG Insolafrica”. Aquest conveni
no comporta cap cost, es tracta de donar el nostre aval i, com a recolzament comptem
amb els convenis que ja s’han fet a la Universitat.



Aprovar el posicionament davant de la vaga general del 29 de març de 2012 contra
la Reforma Laboral establerta pel Govern central.



Resoldre favorablement les sol·licituds presentades pel Diploma d’Acreditació de
Competència (DAC) per Drenatge Limfàtic i per Reflexologia Podal.



Atorgar un premi COIB, amb una dotació econòmica de 500€, a la millor comunicació
presentada dins del marc del 2on Congrés Internacional de la Asociación Enfermería
Comunitaria (AEC), a la millor comunicació presentada al Congrés de l’Associació
Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i la millor comunicació
presentada a les V Jornades de la Asociación Española de Enfermería en Cuidados
Paliativos (AECPAL).



Aprovar totes les sol·licituds de reconeixement de la situació col·legiat no exercent
per jubilació en el COIB, que tinguin com a finalitat realitzar l’accés al GRUP 65 i siguin
presentades per les infermeres i infermers que es trobin en situació de NO col·legiació,
amb independència del motiu que pel que es troben en aquesta situació.



Aprovar l’adhesió del COIB al MI Health Management & Clinical mitjançant Infermera
virtual.



Aprovar l’adhesió al pla d’acció “Any de l’Envelliment Saludable” de l’Ajuntament de
Barcelona en el que s’integren diverses iniciatives per promoure l’envelliment actiu de
la gent gran.
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Facultar a la Comissió Permanent del COIB per dur a terme la venda dels mòduls
Ulisses al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), atenent a la seva
sol·licitud de compra de diferents mòduls del programa Ulisses.



Nomenar a M. Antònia Campo Osaba com a membre del Consell de la Seguretat de
Pacients del Departament de Salut.



Arrendar les places de pàrquing del COIB.



Aprovar la taula de preus pel lloguer d’espais de l’Espai Pujades 350.



Facultar a Albert Tort Sisó i Joan Conesa Garrido per demanar una carta de
reconeixement i acceptació del Consejo General de Enfermería sobre el deute i el
compromís de pagament plantejat per part del COIB en un període de 8 anys, en
quotes creixents.



Aprovar el Pla Estratègic i Operatiu de les Delegacions Territorials.



Nomenar com a representant de la Taula Jurídica de l’Associació Intercol·legial de
Col·legis Professionals, als serveis jurídics del COIB, Denver Advocats i la responsable
de l’Assessoria Professional del COIB, Isabel Pera i Fàbregas. La taula Tècnica estarà
representada inicialment per Joan Conesa Garrido.



Finalitzar la col·laboració amb Patrick Essoh, persona integrada dins el Projecte de
cooperació amb Camerun.



Incorporar a la web del COIB un nou programa de serveis a les col·legiades dins
l’àmbit de les promocions i ofertes publicitàries.



Aprovar la signatura del conveni que recull el resultat de les negociacions mantingudes
sobre el reconeixement del deute i el calendari de pagaments del mateix, amb el
Consejo General de Enfermería.



Aprovar la signatura del “Convenio de Colaboración Proyecto Corporativo de Gestión
Colegial”, amb el Consejo General de Enfermería.



Abonar els salaris del personal del centre de Bakou (Camerún) corresponents al segon
semestre de 2012.



Facultar a Toni Torrejón Herrera i Joan Conesa Garrido per desenvolupar i posar en
marxa el Pla de Sistemes del COIB.



Facultar al President, Albert Tort Sisló, juntament amb la signatura de la Tresorera
Marta Olivares Obis i de la Secretaria Eugènia Vila Migueloa, d’acord amb el que
estableix l’article 27.9 dels estatuts d’aquesta corporació professional, per subscriure
en nom i representació del COIB el préstec amb garantia hipotecària sobre l’immoble
del carrer Alcoi 21 de Barcelona, en les condicions pactades amb el Banc de Sabadell.



Anul·lar els Premis COIB 2012 per tal de fer front a la contenció de les despeses del
COIB.



Aprovar l’Adhesió del COIB a la Plataforma “Nosaltres decidim” segons suggeriment
de l’Associació “Dones en xarxa”.



Aprovar la nova composició de la delegació comarcal de Sabadell.



Aprovar el Pla Estratègic del l'àrea d’Infermeria Familiar i Comunitària.



Incorporar a Laura Vila Palomero com a Delegada Comarcal del COIB a Osona en
substitució de Emi Chirveches Pérez.



Nomenar a Toni Torrejón Herrera per a conduir el procés de transformació i posta en
marxa del projecte de canvi de Sistemes d’Informació.
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Congelar el salari dels treballadors i treballadores del COIB per l’any 2013.



Procedir a la liquidació i quitança del dos xofers, Patrick Essoh i Serge del Centre de
Bakou (Camerun), per un import de 600€ i 300€ respectivament.



No aprovar la signatura del Manifest “Dret a decidir del poble català” per no poder
manifestar un posicionament que sigui representatiu de totes i tots els col·legiats.



Fusionar la delegació de l’Alt Penedès i Garraf, representades per Silvia Mercadé
Fuentes com a delegada única.



Aprovar el document d'adhesió al registre d'infermeres i infermers objectors de
consciència.



Incorporar a Begoña Martí Cañiz, seguint l’ordre de candidatura, com a vocal
representant a la Comissió Permanent del COIB.



Proposar la posta en marxa de l’operativa per convocar una Assemblea Extraordinària
per aprovar la venda del la seu del carrer Alcoi.



Presentar a signatura el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i el COIB.



No incrementar l’aportació voluntària de 10€ del Grup 65.



Nomenar com a representant del Consell de Salut a la Regió Sanitària Catalunya
Central a Mireia Subirana Casacuberta, per a la Regió Sanitària de Barcelona, Rosalia
Santasmases Masana i per el Consorci sanitari Barcelona ciutat, Begoña Martí Cañiz.

