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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.
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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 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.

