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10.1. Gestió de la Junta de Govern

10.1.1 Principals acords de la Junta de Govern


Actualitzar el període de vigència de la quota jove per aquelles infermeres i infermers
que van col·legiar-se durant l’any 2011.



Nomenar com a representant del COIB a Albert Granero Lázaro, vocal de salut Mental
de la Junta de Govern, Patró protector de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.



Pagar 205.000 euros mensuals al Consejo General de Enfermería per ser regularitzada
l’aportació a finals d’any.



Incorporar a la comissió de Teràpies Naturals i Complementàries a Eva Sánchez
Morales i Isabel Crespo Martínez en substitució de Maria Victòria García Aparicio i
Núria Rosell Reig.



Ratificar l’acreditació DAC en Acupuntura a Mª Concepción Jiménez Gutiérrez i a Maria
del Mar Caparros Granados.



Aprovar la creació del Grup ITCOIB.



Aprovar la proposta del nou organigrama del COIB i la seva revisió semestral.



Remodelar els espais del COIB per tal de contemplar una clara optimització d’espais i
recursos, alliberant zones de la planta baixa, amb oportunitat de generar ingressos a
partir de l’establiment de línies de negoci.



Modificar l’acord de la Comissió Permanent de 28 de gener, proposant com a data per
a la realització de l’Assemblea general el dimarts 19 de març a les 17,30 h com a
primera convocatòria i 18, 00h en segona convocatòria.



Aprovar per unanimitat la liquidació de pressupost 2012 que presenta un resultat
comptable de l’exercici de 1.669.638,80 euros.



Remetre, des del Portal d’acollida del Programa Retorn, a les infermeres que no estan
col·legiades a Barcelona o Tarragona al seu col·legi professional i s’ofereixi la
possibilitat de la informació de contacte amb Fundació Galatea.



Donar continuïtat al Programa Retorn a aquelles col·legiades/ts ingressades/ts de
Girona i Lleida que actualment ja no estan adherides al Programa, a l’espera de que la
Fundació Galatea prengui una decisió al respecte.



Remetre a la col·legiada al seu Col·legi professional, en el cas de que es produeixin
sol·licituds de reingrés d’Infermeres de Girona i Lleida en el Programa Retorn, i es
proporcioni la informació de contacte de Fundació Galatea.



Reservar i finançar una plaça al 50% en cadascun dels cursos de l’àrea de Salut Mental
per les infermeres de Clínica Galatea.



Aprovar la migració de comptes de correu a Office365.



Aprovar la dinàmica de l’Assemblea General.



Ratificar l’acord de venda de l’antiga seu del COIB perquè sigui presentat a l’Assemblea
General.



Facultar a la Comissió Permanent per aprovar els objectius 2013.



Aprovar l’adhesió del COIB a la normativa que regirà el Consell per al desenvolupament
dels RRHH del clúster de salut/tecnologies mèdiques, i designar de Joan Conesa i
Garrido com a membre representant del COIB.
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Aprovar la proposta de col·laboració de la Asociación Española Contra el Càncer (AECC)
per difondre a l’espai d’entitats de la web del COIB informació de l’associació per tal
que el cribatge de càncer de colon sigui un dret.



Donar suport al dret a decidir de les persones.



Aprovar la proposta de canvi d’horaris i adaptació al tancament de la seu del COIB el
divendres tarda.



Desenvolupar una línia de patrocinis i mecenatge que inclou l’assessorament d’experts
i la possible creació d’una entitat jurídica susceptible de mecenatge.



Ratificar la signatura del conveni amb la Gestora de patrocini i mecenatge presentat
per Pere Clotas i Cierco.



Ratificar el següent acord, adoptat pel Consell Plenari del Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya: deixar sense efecte l’acord adoptat pel Consell
Plenari en data 7-9-2011, i que l’actual degana compleixi els quatre anys de mandat,
fins el 7-09-2015.



Aprovar una “col·legiació en tràmit” amb la presentació d’un “certificat tipus” que no
tindrà validesa per poder treballar i tampoc serà un “Certificat”, sinó un “Faig constar”
amb comunicació de la inactivitat de la Pòlissa de RC fins a la col·legiació definitiva.



Encarregar a la periodista Lali Sandiumenge “un mapeig” de la situació generada amb
la implementació continuada de les retallades més radicals de la història del sistema
de salut català.



Aprovar el nou Codi d’Ètica de les Infermeres i Infermers de Catalunya.



Incorporar el COIB a la iniciativa per a la creació d’un Fòrum Infermer de la
Mediterrània amb la voluntat de promocionar el debat sobre qüestions d’especial
transcendència.



Aprovar la donació d’un premi COIB amb un import de 500 €, que s’atorgarà a la II
Jornada Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral, celebrat el 3 d’octubre de
2013.



Col·laborar en el circuit de Barcelona contra la violència de gènere.



Participar en la convocatòria del Premi Internacional de Catalunya 2013, presentant la
candidatura d’una infermera de projecció internacional.



Aprovar la proposta que comporta el tancament de la planta baixa per posar-la a
disposició de negoci, excepte la sala ignifuga i el magatzem, amb un cost total de
75.000€ i deixant pendent afegir el cost del tancament de l’escala.



Instaurar un baner que doni accés al Programa Retorn a la pàgina principal de la web
del COIB.



Acceptar la sol·licitud de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería
(UESCE) d’utilitzar l’adreça del COIB com a seu Institucional.



Facultar Joan Conesa i Garrido, com a gerent del COIB, per a la gestió, relació i
signatura dels contractes de prestació de serveis i/o amb proveïdors en tot allò que
sigui de la gestió ordinària, subjecte al compliment del pressupost que en cap cas
podrà superar.



Facultar Núria Cuxart, com a directora de Programes, per a la gestió i relació amb els
docents; per signar acords amb associacions sense impacte econòmic; per signar,
revisar i renovar els contractes amb els autors i col·laboradors que elaboren/aporten
materials per la Infermera virtual, subjecte al compliment del pressupost que en cap
cas podrà superar.



Interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci
administratiu al recurs d'alçada contra l'acte administratiu del 26/3/2013 dictat per la
Secretaria del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries
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i contra la inadmissió de la sol·licitud d'acreditació de l'activitat registrada número
09/04514-IN "Curs teràpia floral del Dr. Bach. Nivell Bàsic".


Donar compliment al compromís econòmic (6.000 €) de col·laboració amb
adoptat per Albert Tort Sisó, president del COIB, per a l’any 2012.

FCCSM



Donar compliment al compromís econòmic (3.000 €) de col·laboració amb
adoptat per Albert Tort Sisó, president del COIB, per a l’any 2013.

FCCSM



L’adhesió del COIB al Projecte de recerca “La privatització de la sanitat catalana”,
realitzant una única col·laboració de 300€ a traves de la plataforma Verkami.



Canviar de pòlissa de responsabilitat civil per a tots els col·legiats i col·legiades, de
l’actual companyia asseguradora MAPFRE a A.M.A (Agrupación Mutual Aseguradora),
respectant temps i requisits legals necessaris.



Fer arribar al Consejo General de Enfermería la necessitat urgent de rebaixar la quota
institucional, davant la situació laboral i social dels professionals arrossegada per tres
anys de retallada, que no permeten fer front a unes quotes tan elevades.



Demanar assessorament jurídic independent amb relació als diferents conflictes
generats al si del CCIIC, a fi i efecte de poder comptar amb un suport imparcial per a
la necessària pressa de decisions en el conflicte del CODITA.



Adhesió del COIB al “Manifest de la Intercol·legial respecte de la retallada en centres
residencials de gent gran”.



Mantenir la congelació salarial de tot el personal del COIB pel proper any 2014.



Subscriure la pòlissa de RC de les col·legiades de Barcelona amb la companyia
Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) d’acord amb les condicions proposades el 13
de novembre de 2013, condicions mantingudes i millorades a l’alça a la reunió
mantinguda avui, 4 de desembre.



Aprovar la desviació de 7.000€ per la necessitat d’adequació de l’espai de planta baixa
(lluminària i paret pladur, pintura) i pujar maquina de climatització de planta baixa a
planta 1a.

