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CONSELL - COL·LEGIS :
Total Col·legiats Catalunya exercici 2015: 42.434 (31.12.14)
COL·LEGI DE BARCELONA
13.1.2015 Comunicació del Col·legi de Barcelona, informant del cens dels seus col·legiats a
31.12.2014. (33.022)
22.1.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona comunicant que no tenen al·legacions a la Proposta
d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 106/2010, de 14 de desembre, del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)
30.1.2015 Es rep del Col·legi de Barcelona invitació dirigida a la degana, convidant-la a la I Jornada
d’Empresa Saludable, que tindr{ lloc el dia 26 de febrer de 2015.
3.2.2015 Es rep del Col·legi de Barcelona, invitació rebuda per error dirigida a la degana, per part
de la presidenta del Comitè Organitzador del Congrés Nacional “Gestión Clínica. Realidad o ficción”
organitzat per la Direcció Infermera de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i que tindr{ lloc de
l’11 al 13 de febrer de 2015.
4.2.2015 Es rep del Col·legi de Barcelona, certificació del cens dels seus col·legiats a 31.12.2014.
16.2.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart reenviant el de la Sra. Pilar Delgado sobre el proper
congrés iberoamericà de ICS, que tindrà lloc el 2016.
19.2.2015 Nota de premsa del Col·legi de Barcelona sobre la I Jornada d’Empresa Saludable,
coorganitzada amb Prevención Fremap, que tindrà lloc el dia 26 de febrer.
2.3.2015 Escrit del president del Col·legi de Barcelona, comunicant la designació del Sr. Albert
Granero com a representant en el grup de la recerca liderada per la Sra. Rosa Suñer.
5.3.2015 Comunicat de premsa del COIB denunciant l’absència de la visió infermera en el debat
“Crisi i sanitat: a quin preu? Que s’emetr{ a TV3 en aquesta data.
11.2.2015 Nota informativa del COIB per la qual es demana la revisió de dos vídeos publicats del
Canal Salut perquè no reflecteixen l’atenció que les persones reben de les infermeres i aporten al
ciutadà una visió incomplerta dels seus referents de salut.
19.3.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona comunicant que no tenen al·legacions al Proposta d’ordre
per la qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010.
19.3.2015 Nota de premsa del Col·legi de Barcelona, sobre el llançament de la seva App de
Formació per a les infermeres i infermers.
7.4.2015 Nota de premsa del Departament de Comunicació i Imatge del COIB, sobre la jornada de
debat organitzada amb Teresa Forcades, que tindr{ lloc el dia 9 d’abril a les 17 hores.
13.4.2015 Nota de premsa del COIB alertant sobre l’efecte que els concursos de mobilitat volunt{ria
de l’ICS poden tenir sobre l’atenció a les persones a l’atenció prim{ria i dels hospitals.
16.4.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona comunicant que no tenen al·legacions a la Proposta
d’ordre de terminis de referència per l’accessibilitat a les prestacions sanit{ries a c{rrec del Servei
Catal{ de la Salut, ni a la Proposta d’ordre per la qual s’actualitza la relació d’intervencions
quirúrgiques que tenen garantit un termini m{xim d’accés.
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20.4.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona, adjuntant les al·legacions al Projecte de decret de
formació sanitària especialitzada a Catalunya.
20.4.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona comunicant que en relació a la Proposta d’acord pel qual
s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució del Consorci Sistema Integral
de Salut Lleida, el COIB no ha cregut oportú realitzar cap al·legació, no obstant resten pendents de
les aportacions del Col·legi de Lleida, de qui consideraran el seu parer.
29.4.2015 El Col·legi de Barcelona remet informació sobre la xerrada de Teràpies Naturals que
tindrà lloc el dia 7 de maig.
30.4.2015 El Col·legi de Barcelona reenvia a la degana tota la informació que s’ha anat
proporcionant a la seva representant en la Comissió de Tabaquisme del Consell.
4.5.2015 Es rep de la Vocalia d’Infermeria del Treball del COIB, informació sobre la píndola
d’actualització i debat en l’entorn de la salut laboral: Nanopartícules i salut laboral: un risc
emergent, que tindrà lloc el dia 7 de maig a les 18 hores.
7.5.2015 Es rep de la Vocalia de Salut Mental del COIB, informació sobre el VI Espai de Trobada
“Estigma i exclusió en Salut Mental: Canviem la mirada” que tindr{ lloc el dia 8 de juny, per a la seva
difusió.
15.5.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona comunicant que no tenen al·legacions al Projecte de
decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i
del seu sector públic.
15.5.2015 Escrit de la degana dirigit a la responsable de l’[rea de Comunicació del COIB, i al
president del Col·legi, adjuntant el Manifest del Consell sobre el control del tabaquisme, així com
l’esborrany de nota de premsa tramesa per la coordinadora de la Comissió, en relació al compromís
adoptat de la seva difusió amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac.
25.5.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart dirigit a la degana adjuntant nota de premsa de Metges de
Catalunya en relació a la publicació de les Guies del SEM.
27.5.2015 Correu del Sr. Joan Conesa dirigit a la degana informant que estan fent les darreres
deliberacions en relació a la proposta d’al·legacions sobre el Consorci Hospital Clínic de Barcelona.
28.5.2015 Correu del Col·legi de Barcelona adjuntant els suggeriments a la proposta d’al·legacions
del Consell a la Proposta d’acord en relació a la creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona. Es
recullen i incorporen al document d’al·legacions.
28.5.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona, comunicant que no tenen al·legacions al Projecte de
decret pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica.
29.5.2015 Escrit de la Sra. Núria Cuxart dirigit a la degana, convidant-la a l’acte de presentació del
llibre Enfermería Clínica, Cuidados Enfermeros a las personas con trastornos de salud, que tindrà lloc
el dia 2 de juny a les 18 hores.
29.5.2015 Comunicació del president del Col·legi de Barcelona informant que no subscriuen la
proposta d’al·legacions a la creació del Consorci Hospital Clínic de Barcelona, i informant que ha
hagut una errada en la comunicació anterior realitzada. Adjunta el document final elaborat pel COIB
amb les consideracions a la proposta d’acord per si es vol subscriure. Demana, així mateix, que es
retirin les al·legacions presentades com a Consell. Reenviament als Col·legis de Tarragona, Lleida i
Girona, indicant que, donat que no ha hagut consens, la degana ha retirat el document presentat
davant la Secretaria General. Cas que tampoc hagi consens en enviar com a Consell aquesta darrera
proposta d’al·legacions, s’indica que cada Col·legi remeti directament al Departament les
al·legacions que cregui oportunes.
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9.6.2015 Es rep comunicació del president del Col·legi de Barcelona indicant que per la sessió del
Consell Plenari del dia 10 s’hauria de tractar el tema de les eleccions immediates al Consejo General
de Enfermería de España.
16.6.2015 Correu del Col·legi de Barcelona adjuntant les modificacions que es proposen als textos
dels convenis amb el Departament de Salut. Reenviament a la resta de Col·legis indicant que si no hi
diuen res en contra s’enviaran també com a Consell.
22.6.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart dirigit a la degana, adjuntant el programa de la Jornada
sobre gestió infermera de la demanda que tindrà lloc el dia 9 de juliol, indicant que compten amb la
seva presència i participació en la inauguració.
23.6.2015 Tramesa a la responsable de l’[rea de Comunicació del COIB de la relació dels diferents
professionals que estan treballant projectes en el Consell, per a la realització d’entrevistes per a
difusió dels mateixos.
1.7.2015 Correu de la responsable de l’[rea de Comunicació del Col·legi de Barcelona, dirigida a la
degana, adjuntant la nota de premsa elaborada en relació a l’acte de signatura dels convenis que
tindrà lloc aquesta tarda, que sortiria com a Consell.
6.7.2015 Es rep del president del Col·legi de Barcelona comunicació de la representant designada
per a formar part de la comissió de treball sobre prescripció del Departament de Salut.
14.7.2015 Reenviament per part del president del Col·legi de Barcelona del correu dirigit a la
coordinadora general en l’{mbit de les professions sanit{ries, pel qual s’indica que, després de
l’acord de suspensió temporal per ambdues parts del contenciós-administratiu interposat en el seu
dia pel COIB, només queda per tancar la signatura del conveni amb el Consell de Col·legis per al
trasp{s de la part administrativa de l’acreditació de la formació continuada. Per part de la Sra. Alícia
Avila es respon que ho trasllada al Sr. Carles Constante, director gral. de Planificació i Recerca en
Salut.
27.7.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart reenviant la convocatòria que ha rebut, com a
representant del COIB, per a la reunió de la Comissió sobre prescripció infermera que tindrà lloc el
dia 29 de juliol.
30.7.2015 Es rep del Col·legi de Barcelona informació sobre el curs “L’anticoncepció i la seva
pr{ctica” organitzat per la Societat Catalana de Contracepció, i dirigit a ginecòlegs, metges de
família, llevadores, infermeres i residents de medicina i llevadores.
31.7.2015 Correu de la Sra. Mònica Fidelis, de l’[rea de Comunicació del COIB, dirigit a la degana,
adjuntant l’enllaç al dec{leg d’actuació per a la visibilitat infermera que té el Col·legi com a
document-guia que marquen els criteris d’actuació cada cop que sorgeix algun “conflicte” o
“polèmica” amb altres col·lectius i es demana resposta.
31.7.2015 Comunicació de la Sra. Mònica Fidelis, responsable de l’[rea de Comunicació del COIB,
dirigida a la degana, relacionant com es troben les entrevistes encarregades dels diferents temes
del Consell.
3.8.2015 Tramesa per part de la responsable de l’[rea de Comunicació del COIB de l’enllaç on es
publica l’entrevista a la Sra. Engr{cia Soler, presidenta de l’ACISE, que es difondr{ des de les xarxes
socials del Col·legi de Barcelona.
5.08.2015 Correu de la Sra. Mònica Fidelis, de l’[rea de Comunicació del COIB, adjuntant l’enllaç de
l’entrevista realitzada a responsables de la Comissió de Llevadores
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1.9.2015 Correu de la Sra. Mònica Fidelis, de l’[rea de Comunicació del COIB, dirigit a la degana,
posant-la al dia dels temes per entrevistes encarregats.
28.9.2015 Correu de la Sra. Mònica Fidelis, cap de Comunicació del COIB, adjuntant l’enllaç a la
notícia sobre l’estudi del Consell sobre la situació de les infermeres de l’{mbit sociosanitari.
29.9.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona, comunicant que no tenen cap al·legació a la Proposta
d’ordre per la qual es regula el contingut i el model de la targeta sanit{ria individual a Catalunya.
2.10.2015 Correu de la degana dirigit al Sr. Albert Tort i a la Sra. Núria Cuxart en relació a la
conversa mantinguda amb la Sra. Alícia Avila sobre el desestiment del contenciós, previ a la
signatura del conveni amb el Consell sobre la gestió de l’acreditació.
8.10.2015 Eleccions al Col·legi de Barcelona, guanyant la candidatura Influeix encapçalada per
l’actual president, Sr. Albert Tort.
15.10.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona comunicant que no tenen al·legacions al Projecte de
decret pel qual es prorroga el termini establert en la disposició addicional segona del Decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT)
19.10.2015 Correu del president del Col·legi de Barcelona dirigit a la degana, demanant poder
conèixer la data de signatura de l’acord de trasp{s de la gestió de l’acreditació de la formació
continuada, a fi de procedir el dia abans al desistiment dels recursos contenciosos-administratius.
29.10.2015 Escrit del Col·legi de Barcelona amb la presa de posició elaborada amb caràcter
d’urgència en relació a la prova d’avaluació de la competència per a l’accés a l’especialitat
d’infermeria pedi{trica per la via excepcional que va tenir lloc els dies 24 i 25 d’octubre.
29.10.2015 Correu de la degana dirigit al president del Col·legi de Barcelona, comunicant, als
efectes del desistiment dels contenciosos, que el proper dia 6 de novembre tindrà lloc la signatura
del conveni entre el Departament de Salut i el Consell pel traspàs de la gestió administrativa de
l’acreditació de la formació continuada.
5.11.2015 Comunicació del gerent del Col·legi de Barcelona dirigida a la Sra. Alicia Avila, amb còpia
a la degana del Consell, adjuntant els escrits adreçats del Jutjat Contenciós Administratiu núm 9 de
Barcelona, sol·licitant la conformitat en el desistiment dels procediments contenciosos interposats
pel COIB, deixant sense efecte la vista assenyalada pel dia 10 de setembre i acordant l’arxiu
definitiu de les actuacions.
10.11.2015 Correu de la secret{ria del Col·legi de Barcelona sol·licitant l’ajornament del punt 2 de
l’ordre del dia de la sessió del Consell Plenari: Eleccions dels càrrecs del Consell, al trobar-se absent
el president. Resposta del secretari del Consell indicant que la degana no té cap inconvenient en
l’ajornament d’aquest punt per a la sessió del Consell Plenari del dia 9 de desembre.
12.11.2015 Es rep invitació per a la I Jornada Natural de Tardor que organitza la Comissió de
Teràpies Naturals i Complementàries del COIB.
16.11.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart dirigit a la resta de membres del Consell Plenari en
relació a la Guia d’Actuació Infermera SEM i adjuntant la modificació que des del COIB es proposa al
text modificat unilateralment pel SEM.
3.12.2015 Escrit del president del Col·legi de Barcelona dirigit a la degana, demanant autorització
per a la re-impressió del Codi d’Ètica en catal{, donat que s’ha acordat la impressió de 35.000
exemplars. Es demana també l’arxiu del document per seguir el mateix format alhora d’enviar-lo a
la seva empresa proveïdora. Es dóna la corresponent autorització.
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9.12.2015 Es rep del Col·legi de Barcelona informació sobre el curs Teràpia floral del Dr. Bach.
Nivell bàsic.
9.12.2015 Comunicació del president del Col·legi de Barcelona amb la relació dels nous consellers,
així com proposant a la Sra. Núria Cuxart al càrrec de degana del Consell.
9.12.2015 Certificat de la secret{ria del Col·legi de Barcelona de l’acord de la Junta de Govern de 2
de desembre de 2015 de cessament de consellers nomenats el 2011 i nomenament dels nous.
10.12.2015 Es rep del president del Col·legi de Barcelona proposta per a que el Sr. Joan Conesa sigui
el representant del Consell al Consell de Salut Laboral, atès que el Sr. Miquel Àngel Calderó ja
representa aquest col·lectiu al Consell de la Professió Infermera de Catalunya.
29.12.2015 Escrit del president del Col·legi de Barcelona dirigit a la degana Sra. Núria Cuxart, en
relació a la recent publicació del Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros,
convocant-la a una reunió amb car{cter d’urgència que tindr{ lloc el dia 30 de desembre a les 17’30
hores. Es confirma assistència de la degana.
COL·LEGI DE TARRAGONA
15.1.2015 Es rep certificació del Col·legi de Tarragona, del cens dels seus col·legiats a 31.12.2014.
(3.775)
24.2.2015 Correu del Col·legi de Tarragona adjuntant les dades dels representants designats per a
participar en la Comissió de Salut Mental del Consell i en el grup de treball del COIB.
25.2.2015 Escrit de la presidenta del Col·legi de Tarragona, exposant la dificultat dels membres de
la Junta per obtenir permís per assistència a les juntes o comissions, reunions a Barcelona o a
Madrid, i sol·licitant la realització d’un dictamen o informe jurídic actualitzat (el que es va fer és de
l’any 2007) sobre aquesta qüestió.
27.4.2014 Es rep de la presidenta del Col·legi de Tarragona invitació dirigida a la degana, per a
presidir l’acte de la Festa dels Jubilats, que tindr{ lloc el dia 12 de juny a les 18 hores.
25.5.2015 Comunicació de la presidenta del Col·legi de Tarragona mostrant el seu acord amb la
proposta d’al·legacions a la Proposta d’acord pel qual s’autoritza la creació del consorci Hospital
Clínic de Barcelona.
11.6.2015 Comunicació del Col·legi de Tarragona dirigida a la degana, adjuntant programa de l’Acte
d’homenatge als jubilats, que tindr{ lloc l’endem{.
6.7.2015 Comunicació del Col·legi de Tarragona amb les dades de la persona que representarà al
Col·legi en la comissió de treball sobre prescripció infermera al Departament de Salut.
4.8.2015 Resposta de la degana a la trucada telefònica de la vicepresidenta del Col·legi de
Tarragona, informant que en la darrera sessió del Consell Plenari es va considerar no fer des del
Consell cap posicionament en relació a les declaracions dels metges sobre la Guia SEM, i que cada
Col·legi fes el que cregués oportú, a l’haver diferències d’opinions al respecte, adjuntant-hi els
documents de la resta de Col·legis.
10.08.15 Correu del Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona, per indicació de la Sra. Cristina Díez,
a la degana del Consell, fent arribar notícia publicada al Diari de Tarragona el 9 d’agost, en relació al
tema de la Guia del SEM. Es reenvia l’article a la Sra. Isabel Figueras del SEM.
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8.9.2015 Correu de la presidenta del Col·legi de Tarragona, demanant al Consell, en nom d’ella i dels
membres de la Junta de Govern, que per a la sessió del Consell Plenari del dia 16 s’expliqui l’acord
que es va adoptar abans que la seva junta entrés, sobre la rotació dels càrrecs.
11.11.2015 Escrit presentat per la presidenta del Col·legi de Tarragona en relació al nomenament
del càrrec de degana indicant que el nomenament actual li correspon al Col·legi de Tarragona.
19.11.2015 Escrit de la presidenta del Col·legi de Tarragona, comunicant l’acord de la Comissió
Permanent d’impugnar l’actuació que va tenir lloc en la darrera sessió del Consell Plenari en relació
a l’ajornament del punt “Eleccions dels c{rrecs del Consell”
4.12.2015 Burofax del Col·legi de Tarragona comunicant l’acord de la Junta de Govern de 3 de
desembre de 2015, pel qual proposa a la Sra. Cristina Díez pels següents càrrecs de forma
alternativa: Degana, Vicedegana, Secretària, Tresorera.
COL·LEGI DE GIRONA
26.1.2015 Es rep del Col·legi de Girona, certificació del cens col·legial a 31.12.2014 (3.332)
3.2.2015 Correu del Col·legi de Girona adjuntant la transcripció de la compareixença de la
presidenta davant el Parlament de Catalunya el dia 29 de gener.
27.2.2015 Es rep del Col·legi de Girona, l’escrit amb les esmenes al projecte de Decret de formació
sanitària. Reenviament a la resta de Col·legis.
5.3.2015 Es rep la Memòria 2014 del Col·legi de Girona.
6.7.2015 Correu del Col·legi de Girona comunicant les dades de la seva representant a la comissió
de treball sobre prescripció infermera del Departament de Salut.
14.7.2015 Es rep el butlletí informatiu del Col·legi de Girona, que inclou l’homenatge a la Sra. Dolors
Fauria, que havia estat presidenta del Col·legi i vicedegana del Consell.
28.7.2015 Escrit de la presidenta del Col·legi de Girona, informant de les queixes rebudes per
infermeres sobre determinades funcions realitzades per tècnics superiors en imatge per al
diagnòstic, fora de l’{mbit de la seva titulació, així com posant de manifest el posicionament del
Col·legi que s’ha fet arribar als centres.
16.11.2015 Escrit de la presidenta del Col·legi de Girona dirigit a la degana convidant-la a la
Jornada In’15, que tindr{ lloc el dia 3 de novembre.
14.12.2015 Escrit de la presidenta del Col·legi de Girona sol·licitant autorització per poder publicar
a la web col·legial els acords que es prenguin al Consell.
COL·LEGI DE LLEIDA
12.1.2015 Es rep certificació del Col·legi de Lleida, del cens dels seus col·legiats a 31.12.2014.
(2.305)
13.1.2015 Resum dels punts acordats en la reunió de treball del Consell Plenari enviat per la Sra.
Montse Gea a la resta de membres.
24.2.2015 Escrit de la degana dirigit a la Sra. Montse Gea, adjuntant documentació en relació amb el
que es va quedar en la compareixença al Parlament, per a tenir-ho en compte en la recerca que
s’est{ realitzant.
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23.4.2015 Tramesa per part del president del Col·legi de Lleida, de les al·legacions d’aquest Col·legi
a la Proposta d’acord pel qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució
del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida.
8.6.2015 Correu del president del Col·legi de Lleida adjuntant el posicionament del Col·legi sobre la
nova versió del comunicat sobre el model sanitari català.
3.7.2015 Comunicació del president del Col·legi de Lleida, amb la designació de la representant del
Col·legi a la comissió de treball sobre prescripció infermera, en el marc del conveni signat amb el
Departament de Salut. Correu dirigit a la resta de Col·legis recordant que han d’enviar les dades
dels seus representants.
22.7.2015 Correu de la Sra. Montse Gea dirigit als membres del Consell Plenari adjuntant el link de
l’estudi comentat en la sessió, “Estudi de l’entorn organitzatiu de les infermeres d’hospitalització a
Catalunya”.
7.10.2015 Escrit del secretari del Col·legi de Lleida, comunicant la composició de la Junta de Govern
proclamada arrel del procés electoral d’aquest Col·legi.
11.11.2015 Escrit del Col·legi de Lleida comunicant dos acords adoptats per la Junta de Govern. Per
una banda, la relació de consellers del Consell, i per l’altra, amb motiu de l’elecció de c{rrecs al
Consell, la proposta del Sr. Josep Mª Camps al càrrec de secretari.
12.11.2015 Per part del president del Col·legi de Lleida es remet la proposta de nou redactat dels
estatuts del CGE així com les al·legacions formulades pel Col·legi.
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COMUNICACIONS COMUNS
8.1.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Assessor, per a la reunió que
es celebrarà el dia 14 de gener, a les 11 hores en segona convocatòria.
9.1.2015 Petició adreçada als Col·legis per a que facilitin el cens de col·legiats a 31.12.2014
9.1.2015 Recordatori dirigit als membres del Consell Plenari, de la reunió de treball que tindrà lloc
el dia 13 de gener a les 16 hores, en relació a la compareixença davant la Comissió de Salut del
Parlament de Catalunya.
15.1.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió que es
celebrarà el dia 21 de gener, a les 16 hores en segona convocatòria.
4.2.2015 Escrit de la degana, dirigit als membres del Consell Plenari, adjuntant escrits adreçats als
Grups Parlamentaris d’ERC, CiU, PPC i PSC relatiu a la Proposta de Resolució per donar als malalts
de SSC els mateixos drets sanitaris que altres malalts, presentada per ICV, la CUP i C’s, indicant que
si no es diu res en contra, s’enviaran l’endem{ al migdia. Es rep del Sr. Joan Conesa escrit
compartint el contingut i forma de les propostes de resolució. Per part del Sr. Josep Mª Camps
també es rep l’acord al respecte, així com de la Sra. Montse Gea.
5.2.2015 Correu de la degana dirigit als membres del Consell Plenari, indicant que si no es diu el
contrari, es confirmar{ a l’ICS que assisteixin a la sessió del proper Consell a explicar el nou model
organitzatiu.
13.2.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió que es
celebrarà el dia 18 de febrer, a les 16 hores en segona convocatòria.
16.2.2015 Tramesa als membres del Consell Plenari de la documentació relativa a la Guia d’actuació
infermera d’urgències i emergències prehospital{ries, que la Sra. Núria Cuxart presentar{ en la
sessió del dia 18 de febrer, perquè es pugui revisar i prendre posició sobre la seva subscripció.
24.2.2015 Comunicació de la degana dirigida als membres del Consell Plenari en relació a la
renovació dels membres del Consell Tècnic d’Infermeria del CCFCPS, sol·licitant la tramesa del
representant que ha de designar cada Col·legi. Així mateix informa, que a tenor de la urgència
manifestada per la presidenta del CTI, si no es diu res en contra abans del dia 26, el dia 10 de març a
les 16 hores, es mantindrà una reunió amb els representants de les societats científiques amb
l’especialitat reconeguda i ja desplegada, els actuals membres del C.T.I. i els presidents dels Col·legis
o representant en qui deleguin.
11.3.2015 Tramesa d’escrits amb motiu de l’auditoria de l’exercici 2014.
12.3.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió que es
celebrarà el dia 18 de març, a les 16 hores en segona convocatòria.
7.4.2015 Comunicació adreçada als membres del Consell Plenari, informant que amb motiu de la
impossibilitat d’assistència del Col·legi de Lleida i la petició del Col·legi de Girona de canviar la data,
s’hauria d’anul·lar la reunió prevista per al dia 15 d’abril, proposant-se com a nova data la del 29
d’abril.
23.4.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, de la sessió
ordin{ria que tindr{ lloc el dia 29 d’abril a les 16 hores en segona convocatòria.
24.4.2015 Correu de la degana dirigit als Col·legis, adjuntant les al·legacions del Col·legi de Lleida a
la Proposta d’acord pel qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució
del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida, perquè valorin si s’assumeixen com a Consell.
27.4.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart en resposta al de la degana, sobre les al·legacions del
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Col·legi de Lleida a la Proposta d’acord pel qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis
Sanitaris i la constitució del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida, indicant que només troben a
faltar una al·lusió a l’equitat. S’acorda incloure-ho en el text.
27.4.2015 Correu de la degana dirigit als membres del Consell Plenari, adjuntant el document sobre
la regulació de la prescripció infermera lliurat pel Sr. Josep Mª Camps, per a la seva revisió.
7.5.2015 S’envia als presidents dels Col·legis el text del Comunicat en defensa del Model Sanitari
Públic, del que s’ha demanat l’adhesió del Consell, per a que indiquin si estan d’acord en que la
degana signi el mateix.
7.5.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la propera
sessió que tindrà lloc el dia 13 de maig a les 16 hores en segona convocatòria.
14.5.2015 Tramesa als membres del Consell Plenari de la versió en pdf castellana i anglesa de la
Guia de teràpies naturals.
14.5.2015 Reenviament per part de la degana, d’una petició que ha rebut per tal de presentar al
Consell Plenari el llibre “Enfermeras de Guerra”
21.5.2015 Correu dirigit als Col·legis de Tarragona, Lleida i Girona adjuntant la Guia d’actuació
infermera d’urgències i emergències prehospitalàries que es va presentar el dia 13 de maig.
25.5.2015 Correu de la degana dirigit als presidents dels Col·legis, adjuntant la proposta
d’al·legacions a la Proposta d’acord pel qual s’autoritza la creació del consorci Hospital Clínic de
Barcelona que ha preparat el secretari, per a que indiquin si estan d’acord, com a molt tard el dia 27
de maig, donat que el termini fineix el dia 28 de maig.
4.6.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió que
tindr{ lloc el dia 10 de juny de 2015, a les 16’30 hores en segona convocatòria.
3.7.2015 Correu de la degana dirigit als presidents dels Col·legis i Sra. Glòria Jodar, amb diferents
propostes de candidats per a formar part de la comissió de treball sobre autonomia de gestió i
lideratge, en relació al conveni signat al Departament de Salut.
16.7.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la propera
sessió que tindrà lloc el dia 22 de juliol a les 16 hores en segona convocatòria.
3.9.2015 Correu dirigit als presidents dels Col·legis de Tarragona, Girona i Lleida, adjuntant el
manifest sobre el sistema sanitari de Catalunya, tramés pel Col·legi de Barcelona, amb unes
propostes d’esmenes ja incorporades, i proposat pel Consell de Col·legis de Metges, qui ha demanat
l’adhesió del Consell.
9.9.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió que
tindr{ lloc el dia 16 de setembre a les 16’30 hores en segona convocatòria.
16.9.2015 Tramesa als Col·legis de l’Acord de Govern de 15.9.2015 sobre prescripció infermera.
29.9.2015 Correu dirigit als Col·legis de Tarragona, Lleida i Girona, adjuntant els enllaços a la web
del Col·legi de Barcelona on s’han publicat les entrevistes a alguns dels estudis encetats pel Consell.
7.10.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió
ordin{ria que tindr{ lloc el dia 14 d’octubre a les 16 hores en segona convocatòria.
28.10.2015 Correu de la degana dirigit als presidents dels Col·legis en relació a les darreres
novetats i problemes produïts que ha fet que des del Departament de Salut es qüestioni el rol de
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col·laboració de la Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries. A demanda
de professionals del SEM s’ha quedat en mantenir una reunió el dia 30 d’octubre a les 11 hores.
4.11.2015 Correu de la degana dirigit als membres del Consell Plenari adjuntant l’escrit tramés a la
directora de l’[rea de Desenvolupament Corporatiu del SEM, després de la reunió mantinguda el
dia 30 d’octubre, indicant que ser{ un dels temes que es tractaran en la propera sessió del Consell
Plenari
5.11.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió que
tindrà lloc el dia 11 de novembre a les 16 hores en segona convocatòria.
12.11.2015 Tramesa als membres del Consell Plenari del conveni de delegació de la gestió de
l’acreditació que es va entregar en la sessió del dia anterior.
3.12.2015 Convocatòria del secretari dirigida als membres del Consell Plenari, per a la sessió que
tindrà lloc el dia 9 de desembre a les 16 hores en segona convocatòria.
30.12.2015 Comunicació dirigida a les coordinadores de les Comissions del Consell de llevadores,
sociosanitari i tabaquisme, sol·licitant el nombre de reunions previstes per a l’any 2016, amb motiu
de l’elaboració del pressupost.
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ALTRES COMUNICACIONS
8.1.2015 Comunicació del president de la Societat Catalana de Mediació en Salut, dirigit a la degana,
adjuntant invitació per a l’acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació, que tindr{ lloc el dia
21 de gener a les 18 hores.
9.1.2015 Es rep sol·licitud d’una infermera demanant informació sobre les r{tios
infermera/pacients als serveis d’urgències dels hospitals de Catalunya. Se li remet la informació
que es disposa al respecte de ràtios.
3.2.2015 Es rep informació del 9è Congreso Nacional de la FAECAP, que tindrà lloc del 17 al 22
d’abril de 2015 a Santiago de Compostela.
5.2.2015 Es rep de la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, invitació dirigida a la
degana, convidant-la a l’acte acadèmic en memòria de Carme Garriga i Boadella, que tindrà lloc el
dia 26 de febrer a les 18’45 hores.
6.2.2015 Es rep de la Comissió del Sector de l’Atenció Prim{ria, informació sobre la Jornada
d’Innovació en Atenció Prim{ria “Deixar de fer per fer-ho millor. Prevenció quatern{ria”, que tindr{
lloc el dia 12 de març, a les 9 hores.
13.2.2015 Es rep de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, comunicació
dirigida a la degana, convidant-la a assistir a la Presentació al Parlament de Catalunya de la Mesura
de Govern de Salut Sexual i Reproductiva que ha aprovat l’Ajuntament de Barcelona, que tindr{ lloc
el dia 27 de febrer a les 10 hores.
16.2.2015 El rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, el president del
Patronat de la Fundació Universit{ria del Bages i l’alcalde de Manresa, remeten invitació conjunta
dirigida a la degana, convidant-la a la presentació del nou Centre Internacional de Simulació i Alt
Rendiment Clínic, que tindrà lloc el dia 3 de març a les 13 hores.
16.2.2015 Invitació tramesa a la degana per la Sra. Clara Valverde, a la xerrada: “Malalties de
sensibilització central, malalties invisibles” que tindr{ lloc el dia 19 de febrer a les 19 hores, a la
Biblioteca Manuel Arranz.
18.2.2015 Es rep del Col·legi d’Advocats de Barcelona, invitació dirigida a la degana, convidant-la a
l’acte inaugural del 1er Congrés de la Mediació de l’Advocacia, que tindr{ lloc el dia 11 de març.
20.2.2015 Es rep de la Secretaria d’Infermeria de l’E.U. Gimbernat, informació sobre la XXIV Jornada
d’Infermeria, que tindr{ lloc el dia 26 de març.
20.2.2015 Correu de la Secretaria de l’ASCISAM adjuntant informació sobre la presentació de
treballs per al Primer Premi de Recerca de l’associació, per a la seva difusió.
25.2.2015 Correu d’un infermer de Gipuzkoa, adjuntant informació sobre la I Jornada de Historia de
la Enfermería, organitzada pel Col·legi, que tindrà lloc el dia 17 de març, i proposant que per part de
tots els Col·legis s’organitzin jornades similars, amb motiu del centenari del títol d’infermera.
27.2.2015 Invitació de la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, dirigida a la
degana, convidant-la a l’acte de celebració del Dia Mundial del Treball Social, que tindr{ lloc el dia
18 de març a les 18 hores.
3.3.2015 Convocatòria de la degana dirigida a l’equip redactor de la Guia d’actuació infermera
d’urgències i emergències prehospitalàries, el director general del SEM, els presidents o representant
en qui deleguin dels Col·legis i la directora de programes del COIB, per a la reunió sobre l’adscripció
del Consell a la Guia, que tindrà lloc el dia 20 de març a les 10 hores.
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6.3.2015 Escrit del CECOVA comunicant la reelecció del Sr. José Antonio Avila com a president.
Tramesa d’escrit de felicitació per part de la degana.
9.3.2015 Correu de la infermera de Girona Sra. [ngels Vil{, informant de l’organització per part de
la Clínica Girona del XXII Seminari Nacional del EDTNA/ERCA, demanant per aquest motiu un ajut
per aquest esdeveniment. Se li respon amb la indicació de com fer arribar la petició formal i
demanant informació sobre el programa.
10.3.2015 Es rep nota de premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, sobre l’oposició
dels treballadors socials als desnonaments, reclamant intervenir abans per poder evitar-los.
11.3.2015 Entrevista de la degana amb la Sra. Adela Zabalegui, directora d’infermeria de l’Hospital
Clínic, en la qual la Sra. Zabalegui entrega escrit sol·licitant la col·laboració per a la Summer School
2015, de l’European Academy of Nursing Science, que tindrà lloc del 29 de juny al 10 de juliol.
11.3.2015 Es rep de FUFOSA informació sobre el Curs Online Nutrición y Alimentación en
hipertensión. Com en el cas del Curs d’alimentació infantil de l’any passat, proposen col·laboració
del Consell amb la tramesa del logo i difusió, oferint condicions especials de matriculació als
col·legiats.
16.3.2015 Escrit de la presidenta de l’ACDI, dirigit a la degana, informant que s’ha considerat urgent
convocar una reunió amb les direccions infermeres de Catalunya, amb motiu dels canvis
estructurals que s’han produït darrerament, i demanant la seva presència en aquesta, que tindr{
lloc el dia 23 de març a les 17 hores. S’excusa l’assistència amb motiu de la seva assistència a la
reunió del Consell de Direcció de S.C.S, informant que anirà en el seu lloc la Sra. Glòria Jodar.
25.3.2015 Es rep de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, informació sobre
el II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut, que tindrà lloc del 3 al 5 de juny de 2015.
27.3.2015 Es rep de la directora del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de Salut
Blanquerna, invitació dirigida a la degana, per a la Master class “The use of nursing diagnoses in
clinical practice: the added value of nursing care”, que impartir{ la Dra. Heather Herdman el dia 13
d’abril a les 11 hores.
31.3.2015 S’envia a la Sra. Rosa Suñer la relació i dades dels membres que han designat els Col·legis
i l’ASCISAM per a formar part de l’equip d’investigació.
7.4.2015 Correu de la Sra. Rosa Suñer dirigit a la resta de membres de la comissió de treball, agraint
la seva participació i proposant dues dates per a la primera reunió, o be el dia 16 d’abril o be el dia
30 a les 16 hores. Es reben respostes de la majoria de membres indicant que els hi va millor la data
del dia 30.
7.4.2015 Es rep de la presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar, sol·licitud
d’ajuda econòmica per col·laborar en el I Congrés d’Infermeria i Salut Escolar Catal{.
7.4.2015 Es rep de la Plataforma per la defensa de l’atenció pública a la salut mental a Catalunya,
informació sobre la 1a Jornada de la Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental
a Catalunya, que tindr{ lloc el dia 25 d’abril al matí.
9.4.2015 Correu de La Unió, Consell de Col·legis de Farmacèutics i Consorci de Salut i Social de
Catalunya, dirigit a la degana, convidant-la a participar en el comitè organitzador amb motiu del
25è aniversari de la LOSC, 30 anys de l’aparició del Decret 84/85 de Reforma de l’APS a Catalunya i
30 anys del Decret de creació de la XHUP, informant que la primera reunió tindrà lloc el dia 28
d’abril a les 16 hores.
9.4.2015 Petició de la Sra. Ester Moncunill, secretària del Comitè de Salut Integrativa del Consorci
Sanitari de Terrassa, dirigida a la degana i a la Sra. Montse Gea, demanant la seva participació en
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una ponència sobre l’evidència de ter{pies complement{ries, dins el marc de la III Jornada de Salut
Integrativa, que tindrà lloc el dia 13 de novembre.
13.4.2015 Es rep del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, invitació dirigida a la degana,
per a la Jornada d’intercanvi d’experiències en treball social a Europa, que tindrà lloc el dia 6 de
maig.
15.4.2015 Escrit de la Junta Directiva de l’ACDI, dirigit a la degana, en relació a la prescripció
infermeria, demanant als col·legis de Catalunya que actuïn contra les declaracions i posicionaments
de les organitzacions mèdiques que s’oposen a la prescripció infermera amb falsos arguments.
Reenviament als membres del Consell Plenari. 16.4.2015 Escrit de la degana dirigit a l’ACDI, en
resposta al seu, informant que l’ha fet arribar als Col·legis i es valorarà la seva proposta en la
propera sessió del Consell Plenari.
15.4.2015 Escrit de la Sra. Àngels Vilà, sol·licitant ajut econòmic per al XXII Seminario Español de
Nefrología de la EDTNA/ERCA, que tindrà lloc a Girona del 7 al 8 de maig.
17.4.2015 Correu de la Secretaria Tècnica de la jornada sobre psoriasi i artritis psoriàsica, dirigit a
la degana, demanant la designació de la persona que formarà part del Comitè organitzador i
indicant que es podria fixar la primera reunió a través de teleconferència o el dia 21 o el 27 d’abril a
les 15 hores. Es respon comunicant que serà la Sra. Mª Antonia Campo la persona designada per la
degana.
23.4.2015 Escrit de la Junta de l’ACIP en relació a la resolució del concurs trasllat d’infermeres
d’hospital-primària, mostrant el seu desacord pel fet que en l’adjudicació d’aquestes destinacions
no s’estan tenint en compte les infermeres amb l’especialitat de pediatria reconeguda.
23.4.2015 Es rep de la degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, flyer de la
presentació del llibre “Consumo de cocaína en los jóvenes: Una mirada cualitativa” que tindr{ lloc el
dia 27 d’abril a les 12 hores.
24.4.2015 Es remet per part de la sotsdirectora d’Infermeria de l’EUCS el programa dels actes del
Dia Internacional de la Infermera que tindran lloc el dia 13 de maig.
27.4.2015 Es rep de La Unió invitació dirigida a la degana per a l’acte de cloenda de l’Assemblea
General Ordinària que tindrà lloc el dia 7 de maig a les 18 hores.
4.5.2015 Es rep de les Sres. Mercè Farell, Elvira Mallafré, Elena Brunat, Rosa Miralles, Josep París i
Concepció Cabanes, comunicació dirigida a la degana, convidant-la a l’acte de reconeixement a la
trajectòria professional com a infermera de la Sra. Mariona Creus, que tindrà lloc el dia 22 de maig a
les 17 hores.
4.5.2015 Es rep de La Unió, el CSC i la Societat Catalana de Gestió Sanitària el Comunicat conjunt en
defensa del sistema sanitari públic catal{, sol·licitant l’adhesió del Consell. Reenviament als
Col·legis.
7.5.2015 Correu del president de l’AUCer dirigit a la Degana, en relació al curs que es realitzar{
sobre emergències no hospitalàries amb els dos centres de la comarca, indicant que la Sra.
Montserrat Bros es posarà en contacte per ampliar la informació doncs està prevista una xerrada
dedicada a la professió infermera. Sol·licita un ajut econòmic per a cobrir les despeses d’aquesta
xerrada.
8.5.2015 Escrit de la presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeres pel control de la infecció,
adjuntant díptic de la V Jornada Nacional i VII Jornada Catalana de l’ACICI, que tindr{ lloc el dia 11
de juny, sol·licitant la participació de la degana en la taula inaugural.
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11.5.2015 Es rep del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya invitació per a l’acte “Quan la
treballadora social esdevé supervisora. Canvis i oportunitats”, que tindr{ lloc el dia 22 de maig a les
16’30 hores.
12.5.2015 Es rep de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, petició que
s’adreçar{ a la presidenta del Parlament de Catalunya demanant que s’aprovi una declaració
parlamentària en favor de que els Drets Sexuals i Reproductius, com a drets fonamentals de les
persones, siguin incorporats el Marc de Desenvolupament Post 2015 que regirà en els propers anys
a nivell mundial, sol·licitant l’adhesió del Consell a l’esmentada petició.
13.5.2015 Invitació dirigida a la degana per part del president del Consell de l’Advocacia Catalana,
convidant-la a la l’acte de concessió dels premis “Valors” de l’Advocacia Catalana, que tindr{ lloc el
dia 4 de juny a les 18 hores.
13.5.2015 Comunicació de la direcció infermera de la F. Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
adjuntant la informació que ha fet arribar als seus contactes, sobre la ponència que impartirà la
degana el dia 22 de maig a les 12 hores, “Més cura a les cures: Una proposta per a la Humanització i
la professionalitat” amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Infermeria a l’Hospital.
13.5.2015 Invitació dirigida a la degana de la directora de l’Escola Universit{ria d’Infermeria
Gimbernat, convidant-la al 7è Dimarts Innovador, que tindr{ lloc el dia 26 de maig a les 9’30 hores.
15.5.2015 Es rep invitació dirigida a la degana, per part de la Iniciativa per a la Reforma Horària,
convidant-la a la presentació dels llibres de la Col·lecció Reforma Horària.
18.5.2015 Es rep del president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears, invitació dirigida a la degana, per a l’Acte de lliurament de Premis 2015, que tindr{ lloc el
dia 19 de maig a les 19 hores.
20.5.2015 Comunicació de la directora general de La Unió adjuntant l’informe sobre el Debat amb
metges i infermeres de l’{mbit hospitalari. Informe dels Grups Focals 2014.
21.5.2015 Es rep invitació dirigida a la degana de la Fundació Salut i Envelliment-UAB convidant-la
a la propera 10a edició dels “Esmorzars Sanitaris 2.0” que tindr{ lloc el dia 11 de juny a les 9 hores.
21.5.2015 Es rep del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya nota de premsa per la qual
demanen una major cura dels professionals per prevenir el desgast i millorar l’atenció, a través d’un
estudi per determinar el previst per la Llei de Serveis Socials.
21.5.2015 Correu de la Sra. Montserrat Bros, dirigit a la degana, com a continuació del remès pel
president de l’AUCer, convidant-la a la conferència sobre Ecologia Emocional que tindrà lloc el dia
16 de juliol a les 18 hores, i demanant-li que faci la presentació de la conferenciant.
25.5.2015 Escrit de la presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar, adjuntant
programa i informació del I Congrés Catal{ d’Infermeria i Salut Escolar, que tindr{ lloc els dies 17 i
18 de setembre a Sant Feliu de Guíxols.
25.5.2015 S’emet certificació a petició de la Sra. Ramona Martín, del període que va ostentar el
càrrec de consellera del Consell.
28.5.2015 Es rep de l’Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida Hospice.cat invitació per
a la II Tertúlia del cicle de Tertúlies per viure amb qualitat el procés final de vida, que tindrà lloc el
dia 10 de juny a les 17 hores.
29.5.2015 Es rep del Consorci Sanitari de Terrassa informació sobre la sessió extraordinària
“Aromater{pia científica: bases i aplicacions a la medicina integrativa” que tindr{ lloc el dia 10 de
juny de 14 a 15 hores.
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3.6.2015 Es rep del degà de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna invitació dirigida a la
degana per a l’Acte de Graduació de la 20a promoció de Titulats en Infermeria i Fisioteràpia i la 10a
promoció de Titulats en Nutrició Humana i Dietètica, que tindrà lloc el dia 22 de juny a les 19 hores.
3.6.2015 Per part de la Secretaria de l’AIFICC es remet a la degana invitació per a la V Jornada de
benvinguda d’infermeres residents de família i comunit{ria, que tindr{ lloc el dia 11 de juny a les
17’30 hores, demanant la seva presència a la taula inaugural.
4.6.2015 Es rep de la degana de la Facultat d’Infermeria de la UdG invitació dirigida a la degana per
a l’Acte de Graduació de la 3a promoció d’estudiants del Grau en Infermeria (2011-2015) que tindrà
lloc el dia 2 de juliol a les 18 hores.
4.6.2015 Es rep de la secretària tècnica de La Unió la darrera versió del comunicat conjunt sobre el
model sanitari, que recull suggeriments d’algunes entitats, i la relació actualitzada d’entitats que
s’adhereixen. Reenviament per part de la degana als membres del Consell Plenari, per a la seva
nova revisió i per si s’est{ d’acord en què el Consell s’hi adhereixi.
8.6.2015 Invitació de la presidenta de la Societat Catalano Balear d’Infermeria dirigida a la degana,
per a la segona edició dels sopars de la societat, Sopar tertúlia amb Maurizio Zega, que tindrà lloc el
dia 17 de juny a les 20 hores.
8.6.2015 Es rep invitació de l’AIFICC dirigida a la degana, convidant-la a l’acte d’inauguració de la
nova seu, que tindrà lloc el dia 18 de juny a la tarda.
9.6.2015 Invitació del Pla Director de Malaltia Vascular Cerebral de l’AQuAS dirigida a la degana,
convidant-la a la Jornada Noves tecnologies en la RHB dels pacients amb ictus, que tindrà lloc el dia
3 de juliol al matí.
10.6.2015 Correu de l’ACDI reenviant l’escrit remès en el seu dia en el que demanaven que els
Col·legis i el Consell actuïn contra les declaracions i posicionaments en contra de la prescripció
infermera.
11.6.2015 Es rep informació del III Col·loqui Internacional sobre la Integració de l’Atenció de la
Salut Física i la Salut Mental, que tindr{ lloc el dia 9 d’octubre de 2015.
11.6.2015 Invitació del Rectorat de la Universitat de Girona, dirigida a la degana, convidant-la a
l’acte d’investidura de la Dra. Ilona Kickbusch com a doctora honoris causa de la UdG, que tindr{
lloc el dia 30 de juny de 2015.
11.6.2015 Es rep de Secretaria Tècnica de La Unió la darrera versió del comunicat conjunt sobre el
model sanitari.
19.6.2015 Correu de la directora infermera de la Fundació Puigvert, dirigit a la degana, convidant-la
a la III Jornada d’Infermeria Nefrològica, que tindr{ lloc el dia 20 de novembre de 2015. Com en
edicions anteriors, sol·licita l’auspici del Consell amb la tramesa del logo.
23.6.2015 Escrit dirigit a l’ACDI en resposta al seu sobre les declaracions i posicionaments en
contra de la prescripció infermera.
2.7.2015 Correu de la coordinadora del Grup TIC AIFiCC, adjuntant el pre-programa de la I Jornada
TIC d’Infermeria Familiar i Comunit{ria, que tindr{ lloc el dia 15 d’octubre, sol·licitant que la
degana moderi la primera taula i estigui a la presentació institucional.
2.7.2015 Es reben d’Esquerra Republicana de Catalunya, invitacions per a dos actes: “El nou País en
21 minuts” que tindr{ lloc el dia 15 de juliol i amb la intervenció del president del partit, Sr. Oriol
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Junqueras, i “El nou País en 10 reptes” que tindr{ lloc el dia 20 de juliol a càrrec de la secretària
general Sra. Marta Rovira.
6.7.2015 Correu de la presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya invitació
dirigida a la degana per assistir a les I Jornades Anuals del Col·legi i del I Congrés de la Societat
Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica, que tindran lloc els dies 20 i 21 de novembre de 2015.
13.7.2015 Comunicació de la directora de l’[rea Associativa del Consorci de Salut i Social de
Catalunya, dirigida a la degana, adjuntant el document de recomanacions per a la Realització
d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pedi{trica a l’atenció prim{ria liderades
per la infermera, sol·licitant el poder mantenir una entrevista amb ella i les persones del Consell
que cregui convenient, per tal de presentar-lo i ampliar l’esmentada informació.
16.7.2015 Es rep invitació d’Esquerra Republicana, dirigida a la degana, convidant-la al discurs
inaugural del 27è Congrés, que pronunciarà el Sr. Oriol Junqueras, i que tindrà lloc el dia 25 de juliol
a les 10’30 hores.
17.7.2015 Correu del president de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Escolar
dirigit a la degana, el Sr. Joan Conesa com a vocal d’infermeria del treball del COIB, i la Sra. Consol
Serra de la Unitat Docent de Medicina del Treball Mateu Orfila UPF proposant la data del dia 3 de
setembre a les 16 hores per a una reunió conjunta en relació a l’especialitat d’infermeria del treball.
21.7.2015 Correu de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, dirigit a la degana, adjuntant
informació sobre la II Jornada d’Infermeria de l’ACES a la Clínica Sant Antoni de Barcelona, que
tindr{ lloc el dia 7 d’octubre a les 9 hores, per a la reserva a l’agenda.
23.7.2015 Es rep d’Acció Psoriasi, la memòria final de la Jornada Multidisciplinar de psoriasi i
artritis psori{sica celebrada el dia 19 de maig a l’Hospital de Sant Pau.
23.7.2015 Escrit de la degana dirigit a les directores de les escoles universit{ries d’infermeria de
Catalunya, convidant-les a participar en l’Estudi de consum de tabac en estudiants del Grau
Universitari d’Infermeria a Catalunya.
27.7.2015 Es rep de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, nota de premsa
sobre la valoració de l’informe “La interrupció volunt{ria de l’embar{s a Catalunya 2014”.
Reenviament als Col·legis i a la coordinació de la Comissió de Llevadores.
28.7.2015 Es rep de la presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, informació
sobre la celebració, els dies 20 i 21 de novembre, de les III Jornades CoDiNuCat i el I Congrés de la
Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica, sol·licitant el suport/aval del Consell, amb la
tramesa del logo.
30.7.2015 Escrit de la directora d’Infermeria de l’Hospital d’Olot, dirigit a la degana, convidant-la a
la II Jornada de Millora en la Seguretat dels Pacients a les Comarques Gironines, que tindrà lloc el
dia 20 de novembre.
30.7.2015 Escrit del deg{ de la Facultat d’Infermeria i Fisioter{pia de la Universitat de Lleida,
convidant a la degana a participar a la taula d’inauguració del Curs Acadèmic 2015-2016 al Campus
d’Igualada del primer curs del Grau en Infermeria.
31.7.2015 Comunicació de la degana dirigida a les associacions que es van reunir al Consell en
relació a la compareixença al Parlament de Catalunya el dia 29 de gener, adjuntant els convenis
signats amb el Departament de Salut.
31.7.2015 Comunicació de la presidenta de l’ACICI reenviant documentació a la degana sobre les
competències de les infermeres de Prevenció i Control de la infecció , i les dades de la persona que
lidera el grup del Consejo.
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14.08.15 Escrit de la Secció Sindical de CCOO de l’Hospital de Viladecans dirigit a la Degana,
sol·licitant la seva mediació en la situació que es troben els seus treballadors sota el sistema actual
de gestió de la Coordinació d’Infermeria, adjuntant carta informativa i còpia de la documentació
adjunta lliurada a la Dra. Montserrat Oliveras, directora de l’Hospital de Viladecans.
28.08.15 Es rep de Protocol de la candidatura Junts pel Sí, invitació dirigida a la degana, convidantla a la Festa dels Candidats del Sí el dia 28 d’agost a partir de les 18 hores.
28.08.15 Escrit de la degana a institucions i contactes de la base de dades del Consell, adjuntant
l’escrit d’agraïment del conseller de Salut en relació als 25 anys de la publicació al DOGC de la Llei
d’ordenació sanit{ria de Catalunya.
1.9.2015 Correu electrònic de la secret{ria de l’AIFICC, dirigit a la degana, adjuntant informació de
les properes activitats que tindran lloc durant el mes d’octubre de 2015.
3.9.2015 Correu de la Sra. Montserrat Rodó, del Parc Sanitari Pere Virgili, dirigit a la degana,
informant-la que té previst organitzar una jornada sobre la governança infermera a l’{mbit
sociosanitari català i el seu impacte en la qualitat de l’organització, que és fruït de la seva tesi on va
sortir resultats interessants. Voldria comptar amb la seva participació en la conferència inaugural,
per això no posa data de celebració, donat que està oberta a la seva disponibilitat.
4.9.2015 Correu de la degana dirigit al president del Consell de Col·legis de Metges, adjuntant el
Manifest sobre el sistema sanitari de Catalunya amb algunes esmenes a incorporar.
8.9.2015 Correu del president del Consell de Col·legis de Metges dirigit a la degana, adjuntant el text
del “Manifest dels Col·legis Professionals Sanitaris sobre el sistema sanitari de Catalunya en el
moment polític actual”, tal i com ha quedat finalment i que es far{ públic l’endem{. Reenviament als
Col·legis.
8.9.2015 Correu del president del Consell de Col·legis de Metges, adjuntant la nota de premsa que
han preparat per donar difusió del Manifest dels Col·legis Professionals. Reenviament als Col·legis
per si volen aprofitar el text per a la difusió, si així ho consideren adient.
9.9.2015 Es rep d’Esquerra Republicana de Catalunya invitació per a l’acte de Juts Pel Sí, Un nou
país per viure millor, que tindrà lloc el dia 12 de setembre a les 12 hores.
15.9.2015 Recordatori de la Sra. Cristina Martínez dirigit a les deganes de les Facultats
d’Infermeria, reenviant l’escrit de la degana del Consell remès el mes de juliol, i sol·licitant resposta
el més aviat possible sobre si autoritzen la participació en l’Estudi de consum de tabac en
estudiants del Grau Universitari d’Infermeria a Catalunya.
16.9.2015 Escrit de la presidenta del IX Congreso de Enfermería en Ostomías dirigit a la degana,
demanant la seva participació en la conferència d’obertura del congrés, que es celebrarà a
Barcelona entre el 18 i el 20 de maig de 2016.
16.9.2015 Escrit de la presidenta del IX Congreso de Enfermería en Ostomías, sol·licitant
col·laboració econòmica per al mateix.
18.9.2015 Invitació del president de l’ACITSL dirigida a la degana, convidant-la a participar,
juntament amb les Sres. Alicia Avila i Consol Serra, en la primera taula de la 3a Jornada d’Infermeria
del Treball, que tindrà lloc el dia 3 de novembre.
28.9.2015 Correu del Sr. Juan M. Leyva, del Departament d’Infermeria de la UB, dirigit a la degana,
sol·licitant l’aval del Consell per a la III Jornada d’Infermeria Humanista i VIH, que tindr{ lloc el dia
25 de novembre.
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29.9.2015 Correu del gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, convidant a la degana al
primer acte commemoratiu dels 60è aniversari de l’hospital, dins del cicle “Els convidats dels 60
anys” que ser{ l’entrevista al professor Federico Mayor Zaragoza, i que tindr{ lloc el dia 9 de
novembre a les 16 hores.
6.10.2015 Correu de FUFOSA adjuntant informació sobre els cursos online: Curso de Alimentación y
Nutrición en la infancia, demanant la difusió i el suport del Consell amb el logo, con en anteriors
ocasions. També remeten informació del Curs superior Universitari en Aliments funcionals.
9.10.2015 Escrit del president de l’ACITSL dirigit a la degana, sol·licitant la possibilitat de
col·laboració econòmica per part del Consell a la III Jornada Catalana d'Infermeria del Treball i Salut
Laboral.
13.10.2015 Invitació de la degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, dirigida a
la degana, convidant-la a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2015-2016 que tindrà lloc el dia 23
d’octubre a les 12 hores.
16.10.2015 Correu del la directora de l’[rea Associativa del CSC dirigit a la degana, recordant que al
mes de juliol se’ls hi va comunicar que els citarien segurament entre setembre i octubre per
presentar al Consell Plenari el document Realització d’activitats preventives i de promoció de la salut
en l'edat pediàtrica a l'atenció primària liderades per la infermera, atenent la seva sol·licitud.
21.10.2015 Reenviament als membres del Plenari indicant que si no diuen res en contra, se’ls
citaria per la sessió del dia 9 de desembre a les 16 hores.
21.10.2015 Escrit de la secret{ria de l’Associació d'Infermeria de Ter{pia Neural, demanant que es
consideri la prescripció per part de la infermera del fàrmac que s'utilitza per a la pràctica de la
teràpia neural: la procaïna
21.10.2015 Correu de la degana dirigit a la Sra. Mireia Subirana proposant reunir-se juntament amb
la Sra. Lupe Figueiras pel tema del projecte d’indicadors. Resposta de la Sra. Subirana proposant
mantenir una reunió el dia 10 de novembre a les 8 hores. Finalment no es pot celebrar per
problemes d’agenda.
23.10.2015 Invitació de la degana de la Facultat d’Infermeria de la UdG, convidant a la degana a
l’acte de graduació de la 8a promoció del M{ster Universitari en Promoció de la Salut, que tindr{
lloc el dia 4 de novembre a les 18’30 hores.
5.11.2015 Correu de la secretària tècnica sanitària de La Unió, convidant a la degana a la VI Jornada
Tècnica d’Innovacions Infermeres, que tindr{ lloc el dia 11 de novembre a les 9 hores.
13.11.2015 Escrit de la Sra. Pilar Isla, presidenta del Comitè Organitzador del VII Congrés
Iberoamericà de Recerca Qualitativa en Salut, sol·licitant que la degana formi part del Comitè
d’Honor. Resposta de la degana agraint l’oferiment i acceptant formar-hi part.
22.12.2015 Escrit de comiat de la Sra. Montserrat Teixidor dirigit a diferents institucions, entitats,
membres, i altres contactes de la base de dades.
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CONSELL - GENERALITAT :
DEPARTAMENT DE SALUT
26.1.2015 Comunicació de la Coordinadora General en l’{mbit de les professions sanit{ries,
traslladant la consulta del Ministeri de Sanitat, sol·licitant informació de dues persones per la
presumpta comissió de delictes d’estafa i intrusisme professional i contra la salut pública.
Reenviament als Col·legis. Es reben respostes dels Col·legis informant que no consten a les bases de
dades col·legials, reenviant-se la informació a la coordinadora general.
5.2.2015 Correu de la Cap de l’Oficina de la Secretaria del Conseller de Salut, convocant a la degana
a una trobada, junt amb els presidents dels Col·legis i la Sra. Assumpció Laïlla, que tindrà lloc el dia
27 de febrer a les 14’30 hores.
11.2.2015 Escrit de la secretaria general del Departament de Salut, dirigit a la degana, adjuntant el
Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya, per a les seves al·legacions, si
s’escau. Reenviament als Col·legis.
16.2.2015 Es rep la presentació que realitzarà davant els membres del Consell Plenari, el dia 18 de
febrer, la Dra. Rosa Morral, responsable d’Atenció Prim{ria i d’Atenció a la Comunitat de la Direcció
Assistencial de l’ICS: “Nous reptes en la gestió: Lideratge professional a l’Institut Catal{ de la Salut”.
Reenviament als membres del Consell Plenari.
16.2.2015 Escrit del conseller de Salut en relació a les Medalles i Plaques Josep Trueta al mèrit
sanitari, comunicant els terminis per presentar candidatures.
18.2.2015 Es rep del Gabinet del Conseller de Salut, invitació dirigida a la degana, al III Esmorzar
Col·loqui: Viabilitat, recuperació i progressió de la sanitat pública de Catalunya, que tindrà lloc el
dia 25 de febrer, on el conseller realitzarà una conferència.
24.2.2015 Escrit de la degana dirigit al conseller de Salut comunicant l’acord del Consell Plenari en
relació a la proposta de la Sra. Victoria Sanfeliu com a candidata a la Medalla Josep Trueta al mèrit
sanitari.
26.2.2015 Tramesa a la Sra. Eulàlia Juvé, Responsable d’Infermeria de l’ICS, del document
“Consideracions sobre la delegació en la professió infermera”, atenent la seva petició.
6.3.2015 Comunicació del director assistencial de l’ICS, dirigida a la degana, convocant-la a una
jornada de treball amb motiu del “Programa de promoció de drets i deures dels pacients i de
participació dels ciutadans, pacients i professionals”, que tindr{ lloc el dia 20 de març a les 10
hores. La degana excusa la seva assistència al coincidir amb una altra reunió, delegant la seva
representació en el Sr. Joan Conesa.
13.3.2015 Escrit de la secretària general del Departament de Salut, dirigit a la degana, adjuntant la
Proposta d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010 del sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per a les seves al·legacions, si s’escau. Reenviament als
Col·legis.
17.3.2015 S’envia per part de la coordinadora del Programa de l’[rea d’Atenció a la Ciutadania de
l’ICS el programa i document de treball de la Jornada de Treball del “Programa de drets i deures
dels pacients i participació de pacients, professionals i ciutadania” que tindr{ lloc el dia 20 de març i
a la que assistirà el Sr. Joan Conesa.
18.3.2015 Escrit de la secretària general del Departament de Salut, dirigit a la degana, adjuntant:
Proposta d’ordre de terminis de referència per l’accessibilitat a les prestacions sanit{ries a c{rrec
del Servei Catal{ de la Salut, i Proposta d’ordre per la qual s’actualitza la relació d’intervencions
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quirúrgiques que tenen garantit un termini m{xim d’accés, per a les seves al·legacions, si s’escau.
Reenviament als Col·legis.
25.3.2015 Correu de la Sra. Eul{lia Juvé dirigit a la degana, amb motiu d’una reunió sobre
prescripció que tindrà lloc el dia 30 de març a l’ICS amb les Sres. Glòria Jodar i Alba Brugués,
demanant que també hi sigui present.
27.3.2015 Escrit de la degana lliurat al director general de l’ICS realitzant diferents indicacions en
relació a les polítiques de gestió.
27.3.2015 Comunicacions de la degana dirigides al conseller de salut i al director general de
Planificació i Recerca en Salut, adjuntant l’escrit que ha lliurat avui mateix al director gerent de l’ICS
en l’entrevista mantinguda, en relació a les polítiques de gestió de l’ICS.
1.4.2015 Es rep invitació, dirigida a la degana, per a la I Jornada de Treball del PINSAP, que tindrà
lloc el dia 27 d’abril a les 9 hores.
7.4.2015 Es rep de la directora general d’Ordenació i Regulació Sanit{ries, dirigit a la degana,
informant que per part del Departament de Salut, a través del Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya i l’Associació Psoriasis, es volen organitzar unes jornades multidisciplin{ries en psoriasi i
artritis psoriàsica adreçada a professionals sanitaris, demanant comptar amb el Consell en
l’organització, motiu pel qual la convoquen a una reunió que tindr{ lloc el dia 14 d’abril.
7.4.2015 Escrit de la secretària general del Departament de Salut, dirigit a la degana, adjuntant la
Proposta d’acord pel qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució del
Consorci Sistema Integral de Salut Lleida i se n’aproven els Estatuts, per a al·legacions, si s’escau.
Reenviament als Col·legis.
9.4.2015 Es rep invitació del conseller de Salut, dirigida a la degana, per a l’acte de presentació del
projecte COMSalut (Atenció Prim{ria i Comunit{ria que tindr{ lloc el dia 13 d’abril a les 13 hores.
21.4.2015 Es rep de l’Oficina de Protocol del conseller de Salut, invitació dirigida a la degana, per a
la roda de premsa de presentació del Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020, que tindrà lloc el
dia 22 d’abril a les 12’15 hores.
30.4.2015 Escrit del director general de Planificació i Recerca en Salut, informant del
posicionament del Departament de Salut, donant suport a la proposta de retirada de qualsevol
esment a la figura de les doules en el document de l’Estratègia d’atenció al part normal en el
Sistema Nacional de Salut, recordant que el Departament no reconeix la figura de la doula com a
professional de la salut, i per tant, no forma part de la cartera de serveis d’atenció a la salut sexual i
reproductiva.
6.5.2015 Escrit de la secretària general del Departament de Salut, adjuntant el Projecte de decret
pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, per a les seves al·legacions, si s’escau.
Reenviament als Col·legis.
11.5.2015 Escrit de la secretària general del Departament de Salut, adjuntant la Proposta d’acord
pel qual s’autoritza la creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i se n’aproven els
Estatuts, per a les seves al·legacions, si s’escau. Reenviament als Col·legis.
13.5.2015 Es rep invitació de la Direcció Estratègica d’Infermeria, dirigida a la degana, convidant-la
a la Jornada “Indicadors d’Avaluació de les Cures Infermeres”, que tindr{ lloc el dia 10 de juny a les
9’30 hores.
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29.5.2015 Escrit de la degana dirigit a la secretària general del Departament de Salut, demanant es
retiri el document d’al·legacions presentat el dia anterior a la Proposta d’Acord sobre la creació del
Consorci Hospital Clínic de Barcelona.
4.6.2015 Es reben de la secretaria del Conseller de Salut, els convenis que es subscriuran
properament: el que es signarà entre el Consell, Col·legis i Departament de Salut per desenvolupar
la normativa pel desplegament de la prescripció infermera, i el que es signarà entre el Consell,
Col·legis, Departament de Salut, Servei Català de la Salut i ICS, per al desenvolupament de propostes
de millora en l’autonomia de gestió i la participació efectiva de les infermeres dins de l’{mbit de
l’ICS.
11.6.2015 Invitació del conseller de Salut dirigida a la degana, convidant-la al Debat General del
Sistema Sanitari Públic de Salut, que tindrà lloc el dia 17 de juny a partir de les 9 hores al Parlament
de Catalunya.
15.6.2015 Invitació de l’Oficina del Pla de Salut, dirigida a la degana, convidant-la a la Jornada de
Presentació de les Línies de Futur del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, que tindrà lloc el dia 6
de juliol a les 15’30 hores.
22.6.2015 Correu del Gabinet del conseller de Salut, adjuntant el document provisional amb les
resolucions aprovades en el debat monogràfic sobre salut i les votacions de les resolucions.
23.6.2015 Es remeten al conseller de Salut els convenis que s’han de signar, on s’han inclòs, en
vermell, algunes modificacions i suggeriments acordats.
26.6.2015 Convocatòria del conseller de Salut per a l’acte de Signatura de l’Acord entre el
Departament de Salut, el Servei Catal{ de la Salut, l’Institut Catal{ de la Salut, el Consell de Col·legis
d’Infermeres i els Col·legis d’Infermeres de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que tindr{ lloc el
dia 1 de juliol a les 18 hores. Comunicació als membres del Consell Assessor, coordinadors de les
comissions del Consell i presidentes de les societats científiques per si volen assistir-hi com a
públic.
30.6.2015 Correu del conseller de Salut, dirigit a la degana, adjuntant els dos acords a signar
l’endem{, per al seu vist i plau. 1.7.2015 Tramesa als presidents dels Col·legis de la darrera versió
dels Acords a signar en el dia d’avui al Departament de Salut, amb unes esmenes proposades pel
Col·legi de Barcelona, que s’han incorporat, i que es faran arribar tot seguit al conseller.
1.7.2015 Comunicació dirigida al conseller de Salut adjuntant els convenis amb algunes
modificacions introduïdes, donat que estaven en l’anterior versió. 1.7.2015 Es reben de l’Oficina de
la Secretaria del Conseller, els documents definitius que es signaran aquesta mateixa tarda.
9.7.2015 Correu de la coordinadora general en l’{mbit de les professions sanit{ries sol·licitant la
tramesa de la persona que actuarà en representació del Consell en la comissió de treball sobre
prescripció infermera, en el marc de l’Acord subscrit el passat dia 1 de juliol. Tramesa de l’escrit
dirigit al conseller de Salut, amb la relació de representants tant del Consell com dels Col·legis
Catalans.
13.7.2015 Correu de la coordinadora general en l’{mbit de les professions sanit{ries, dirigida a la
degana, relacionant informació sobre l’oferta de places de formació sanit{ria especialitzada per a la
convocatòria 2015-2016.
13.7.2015 Escrit dirigit al conseller de Salut, adjuntant la relació de representants que formaran
part de la comissió de treball sobre autonomia de gestió.
13.7.2015 Escrit dirigit al conseller de Salut amb la relació dels representants del Consell i dels
Col·legis per a participar en la comissió de treball sobre prescripció infermera, tramesa el passat dia
9 de juliol a la Sra. Alicia Avila, segons sol·licitud.

23

MEMÒRIA

EXERCICI

2015

13.7.2015 Escrit dirigit al conseller de Salut realitzant algunes propostes de membres que podrien
formar part d’altres institucions que componen les comissions de treball creades en el marc dels
Acords signats el dia 1 de juliol, tal i com es va suggerir.
23.7.2015 Resposta de la degana al correu de la Sra. Alicia Avila sobre places d’infermeres
especialistes, que es va tractar en la sessió del Consell Plenari, indicant que s’haur{ de treballar per
aconseguir que s’acreditin unitats i poder oferir places per infermeria en salut laboral.
24.7.2015 Tramesa als presidents de la Resolució del Conseller dels nomenaments dels
representants a la Comissió sobre prescripció infermera creada en el marc de l’Acord signat el dia 1
de juliol, que li ha fet arribar la Sra. Eulàlia Juvé, representant del Consell, a la degana juntament
amb la informació sobre la convocatòria de la primera reunió, que tindrà lloc el dia 29 de juliol a les
12 hores.
28.7.2015 Correu de la Subdirecció General de Planificació i Desenvolupament Professional,
remetent, per indicació de la Sra. Alicia Avila, el Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se
regulan los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada.
28.7.2015 Tramesa de la degana a les presidentes i presidents de la informació rebuda de la Sra.
Eul{lia Juvé amb l’enllaç a la web del Ministeri per a les gestions i terminis per a sol·licitar el canvi
de títol per part dels infermeres que tenen un títol d’especialista d’especialitats que han estat
suprimides i desitgen que s’emeti un nou títol.
30.7.2015 Correu de la degana dirigit a les membres de la Comissió sobre autonomia de gestió i
lideratge, en relació a la reunió que ha mantingut amb el Sr. Oriol Estrada, que ha estat nomenat pel
conseller de Salut com a president de la Comissió. Reenviament del correu a les presidentes i
presidents dels Col·legis per al seu coneixement.
12.08.15 Escrit del conseller a degana recordant el 25 aniversari de la publicació al DOGC de la Llei
d’ordenació sanit{ria de Catalunya i agraint esforç de tots els que ho han fet possible i demanant
difusió entre el professionals que representem.
3.9.2015 Comunicació de la degana dirigida a la Sra. Alícia Avila informant-la de la reunió
mantinguda en aquesta mateixa data amb la Sra. Consol Serra, del Parc de Salut Mar, i els Srs.
Miquel Àngel Calderó i Joan Conesa, per avançar en la consolidació de la unitat docent
interdisciplinar del Parc de Salut Mar i fer possible la creació de places docents d’infermeria en
l’especialitat d’infermeria del treball.
7.9.2015 Correu de la cap de l’Oficina del conseller de Salut dirigit a la degana i presidentes i
presidents dels Col·legis, indicant l’interès del conseller en mantenir una trobada el dia 17 de
setembre a les 14 hores.
9.9.2015 Escrit de la secret{ria general del Departament de Salut, adjuntant Proposta d’ordre per la
qual es regula el contingut i el model de la targeta sanitària individual a Catalunya i la corresponent
Memòria tècnica, per a les seves al·legacions, si s’escau. Reenviament als Col·legis.
15.9.2015 Correu de la cap de l’Oficina del conseller de Salut comunicant les dades del lloc on es
celebrarà el dinar de treball el dia 17 de setembre.
16.9.2015 Comunicació de la Sra. Alicia [vila, coordinadora general en l’{mbit de les professions
sanitàries, adjuntant, en nom del director general de Planificació i Recerca en Salut, la comunicació
al Govern del dia anterior, a proposta del Departament de Salut, en relació amb l’impuls del
desplegament del règim jurídic per a la indicació, ús i autorització per a la dispensació de
medicaments i de productes sanitaris.
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23.9.2015 Correu de la Cap de l’Oficina de la Secretaria del conseller de Salut adjuntant l’enllaç de
l’article del conseller a la Gaceta Médica, publicat el dia 21 de setembre.
29.9.2015 Escrit de la secretària general del Departament de Salut adjuntant el Projecte de decret
pel qual es prorroga el termini establert en la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de
14 de setembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) per a les
seves al·legacions, si s’escau. Reenviament als Col·legis.
6.10.2015 Es rep invitació de Protocol del Departament de Salut, convidant a la degana a l’Acte de
lliurament dels Certificats d’Acreditació d’Equips d’Atenció Prim{ria, que tindr{ lloc el dia 21
d’octubre a les 13 hores.
8.10.2015 Correu del president de la Comissió d’Autonomia de Gestió i Lideratge dirigit a les
entitats signants de l’acord adjuntant la versió preliminar del document elaborat per la comissió.
13.10.2015 Invitació de la directora general d’Ordenació i Regulació Sanit{ries del Departament de
Salut, convidant a la degana a la III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
“Compartir per avançar” que tindr{ lloc el dia 22 d’octubre.
24.10.2015 Correu del president de la Comissió per a la millora de la participació de les infermeres i
infermers a l’ICS, dirigit als membres de la comissió, adjuntant la versió definitiva del document de
propostes, així com informant dels acords adoptats.
28.10.2015 Correu de la degana dirigit al conseller de Salut, adjuntant el text de la seva intervenció
en l’acte de presentació de la Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries a
la que el Consell va donar suport.
29.10.2015 Es rep de l’Oficina Tècnica del Pla de Salut invitació dirigida a la degana, convidant-la a
la 5a Jornada del Pla de Salut que tindrà lloc el dia 27 de novembre.
30.10.2015 Es rep convocatòria del conseller de Salut dirigida a la degana i presidents dels
Col·legis, per a una reunió que tindr{ lloc el dia 10 de novembre a les 16’30 hores per tal de tractar
el tema de la Prescripció Infermera. 6.11.2015 Comunicació de l’Oficina del conseller de Salut
canviant la data de reunió amb la degana i presidents amb motiu de que el dia 10 es celebra el
Debat d’Investidura. La nova data de reunió ser{ el dia 13 de novembre a les 13 hores.
2.11.2015 Escrit del conseller de Salut en relació als Consells de Salut de les regions sanitàries, que
a partir del Decret 201/2015 queden adscrits al Departament de Salut en contes de al Servei Català
de la Salut. En el mateix, es demanen novament la designació de representants, a remetre abans del
dia 12 de novembre. Reenviament als Col·legis indicant la relació actual que es faria arribar si no hi
diuen res en contra.
3.11.2015 Correu de la coordinadora General en l’{mbit de les professions sanit{ries dirigit a la
degana, adjuntant còpia de l’Acord de Govern que va autoritzar al titular del Departament de Salut a
la subscripció del conveni de delegació de la gestió per a l’acreditació de les activitats formatives
del CCFCPS. Reenviament als presidents.
5.11.2015 Convocatòria dirigida a la degana per part del conseller de Salut per a l’acte de signatura
del Conveni de delegació de funcions públiques pròpies del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya en matèria d’acreditació de la formació infermera continuada en el Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, que tindr{ lloc el dia 6 de novembre a les 13 hores.
9.11.2015 Escrit del conseller de Salut, com a continuació al rebut en data 2 de novembre,
sol·licitant la proposta de designació del membre del Consell de Salut del Consorci Sanitari de
Barcelona en representació del Col·legi. Reenviament al president del COIB.
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11.11.2015 Escrit de la Dra. Mireia Jané, subdirectora General de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública del Departament de Salut, dirigit a la degana, adjuntant el Comunicat
Conjunt editat amb motiu del 28è Dia Mundial de la Sida, sol·licitant l’adhesió com cada any. Escrit
comunicant l’adhesió.
12.11.2015 Escrit dirigit al conseller de Salut comunicant la relació de representants per a formar
part dels òrgans de participació regulats en el Decret 201/2015.
12.11.2015 Es rep de l’Agència de Salut Pública de Catalunya invitació per a l’acte institucional de la
28a edició del Dia Mundial de la Sida, que tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2015.
19.11.2015 Es rep invitació de l’Oficina del Conseller de Salut, dirigida a la degana i al Sr. Joan
Conesa, per a l’acte de Presentació de la nova Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació a la
salut i l’atenció sanit{ria, que tindr{ lloc el dia 25 de novembre a les 16’30 hores. Es confirma
l’assistència de la Sra. Teixidor i Sr. Conesa.
19.11.2015 Correu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya adjuntant el Comunicat Conjunt del
Dia Mundial de la Sida 2015.
20.11.2015 Es rep invitació del conseller de Salut dirigida a la degana, convidant-la a la 5a Jornada
del Pla de Salut 2011-2015, “Fem balanç per seguir avançant”, que tindr{ lloc el dia 27 de novembre
a les 9 hores.
25.11.2015 Es rep de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut, invitació per a participar en la
Jornada “Responem als nous reptes de la relació amb la ciutadania”, que tindr{ lloc el dia 15 de
desembre.
2.12.2015 Escrit del secretari de Salut Pública del Departament de Salut, dirigit a la degana,
sol·licitant la designació dels representants al Consell de Salut Laboral i al Consell Consultiu de
Salut Pública (la denominació anterior d’aquest darrer era el Consell de Participació de l’ASPCAT,
en el qual s’havia designat representant a la Sra. Margarita Puigvert però encara no estava
constituït).
4.12.2015 Escrit de la secretària general del Departament de Salut adjuntant les propostes d’Acord
de Govern pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorcis Corporació Sanit{ria Parc Taulí de
Sabadell, Consorci Sanitari de l’Anoia, Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès,
l’Anoia i el Garraf, i Consorci Sanitari del Maresme, per a les seves al·legacions, si s’escau.
Reenviament als Col·legis.
9.12.2015 Es rep de la Subdirecció General de Planificació i Desenvolupament Professional
comunicació amb la informació que han rebut del ministeri, sobre la inhabilitació de la infermera
Sra. Marina Samsonova, per exercir la professió. Reenviament als Col·legis.
21.12.2015 Escrit de la secret{ria general del Departament de Salut, adjuntant la Proposta d’ordre
per la qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per a les seves al·legacions, si s’escau.
Reenviament als Col·legis.
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ACORDS SIGNATS AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT:
CONVENI ÈBOLA
Entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, l’Institut Catal{ de la Salut, la Unió Catalana d’Hospitals
Associació d’Entitats Sanitàries i Socials i el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.
17.3.2015
23.2.2015 Escrit del director de Serveis del Departament de Salut, dirigit a la degana, adjuntant, per
indicació del conseller de Salut, text de la proposta d’acord marc sobre cooperació en relació amb
l’Èbola, i convocant-la a una reunió tècnica de les parts signants del document, que tindrà lloc el dia
25 de febrer a les 14 hores. Reenviament del document als Col·legis per a les seves observacions i
demanant propostes de representant per a la participació en la comissió de seguiment.
5.3.2015 Correu del director de Serveis del Departament de Salut, dirigit a la degana, demanant les
seves dades per a la signatura del conveni sobre l’èbola, i de la persona que formar{ part de la
comissió de seguiment.
16.3.2015 Es rep del Gabinet del Conseller de Salut comunicació dirigida a la degana, convocant-la a
l’acte de signatura de l’Acord Marc entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, l’Institut Catal{ de la
Salut i les Patronals de l’{mbit sanitari per establir el Marc de Col·laboració dels professionals de
salut com a cooperants en els països originaris de l’epidèmia del virus èbola, que tindr{ lloc el dia
17 de març, a les 16.30 hores, a la seu del Departament de Salut.
16.3.2015 Comunicació del Col·legi de Barcelona adjuntant les dades del Sr. Manel Tomás, per a
formar part de la comissió de seguiment del conveni.
16.3.2015 Escrit dirigit al director de Serveis del Departament de Salut, facilitant les dades de la
persona que formarà part de la comissió de seguiment, així com les dades complertes de la degana
per a la signatura del conveni.
16.3.2015 Comunicació de la degana dirigida als presidents dels Col·legis informant de la signatura
del l’Acord Marc sobre l’èbola i la persona designada per a formar part de la comissió de seguiment.
17.3.2015 S’envia per part del director de Serveis del Departament de Salut la versió definitiva de
l’acord sobre l’èbola que es signarà aquesta mateixa tarda.
CONVENI PRESCRIPCIÓ INFERMERA
Entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els
Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb l’objectiu
d’elaborar una proposta de redacció per a regulació normativa de la prescripció infermera.
1.7.2015
Membres designats pel Consell i els Col·legis per a la Comissió de treball:
Maria Eulàlia Juvé Udina, Consell de Col·legis
Núria Cuxart Ainaud, Col·legi Barcelona
Mª Walesca Badia Rafecas, Col·legi Tarragona
Meritxell Cunillera Batlle, Col·legi Lleida
Lluïsa Garcia Garrido, Col·legi Girona
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CONVENI DESENVOLUPAMENT DE PROPOSTES DE MILLORA EN L’AUTONOMIA DE GESTIÓ I
PARTICIPACIÓ EFECTIVA DE LES INFERMERES DE L’ICS.
Entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Servei
Catal{ de la Salut, i l’Institut Catal{ de la Salut, per a la millora de la participació de les infermeres a
l’Institut Catal{ de la Salut. 1.7.2015
Membres designats pel Consell, consensuats amb el COIB, per a la Comissió de treball:
Àmbit Atenció Primària i Comunitària:
Glòria Jodar Solà, Directora EAP_Ciutat : Metro Sur
Alba Brugués Brugués, Adjunta Direcció CASAP
Pilar Piñeiro Méndez, Adjunta Direcció EAP:Metro Sur
Helia Cebrián Pujol, Adjunta Direcció Cap Gòtic BCN
Eugènia Vila Migueloa, Barcelonès Nord i Maresme
Joan Lluís Bosch Bella, Cerdanyola: Metro Nord
Àmbit atenció especialitzada:
Isabel Andres Martinez, Adjunta Hospital Germans Trias i Pujol
Maribel González Zamartino, Infermera Clínica Hospital Bellvitge
Assumpta Ruiz Consegal, Adjunta Hospital Germans Trias i Pujol
Montserrat Artigas Lage, Rble. Procés hospitalització Hospital Vall d'Hebron
Teresa Molina Sánchez, Supervisora Hospital Valld'Hebron
Gemma Martínez Estalella, Adjunta Hospital Bellvitge
Document generat: Document de conclusions Comissió per a la millora de la participació de les
infermeres i infermers a l’Institut Català de la Salut
CONVENI DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS PÚBLIQUES PRÒPIES DEL DEPARTAMENT COMPETENT EN
MATÈRIA DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA D’ACREDITACIÓ DE LA
FORMACIÓ INFERMERA CONTINUADA EN EL CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS
DE CATALUNYA.
6.11.2015
14.7.2015 Reenviament per part del president del Col·legi de Barcelona del correu dirigit a la
coordinadora general en l’{mbit de les professions sanit{ries, pel qual s’indica que, després de
l’acord de suspensió temporal per ambdues parts del contenciós-administratiu interposat en el seu
dia pel COIB, només queda per tancar la signatura del conveni amb el Consell de Col·legis per al
trasp{s de la part administrativa de l’acreditació de la formació continuada. Per part de la Sra. Alícia
Avila es respon que ho trasllada al Sr. Carles Constante, director gral. de Planificació i Recerca en
Salut.
19.10.2015 Correu del president del Col·legi de Barcelona dirigit a la degana, demanant poder
conèixer la data de signatura de l’acord de trasp{s de la gestió de l’acreditació de la formació
continuada, a fi de procedir el dia abans al desistiment dels recursos contenciosos-administratius.
21.10.2015 Correu de la degana dirigit a la Sra. Alicia Avila, fent-li arribar la proposta del president
del Col·legi de Barcelona i demanant si es pot comunicar el més aviat possible la data de la
signatura del conveni per al trasp{s de la gestió administrativa de l’acreditació.
29.10.2015 Correu de la degana dirigit al president del Col·legi de Barcelona, comunicant, als
efectes del desistiment dels contenciosos, que el proper dia 6 de novembre tindrà lloc la signatura
del conveni entre el Departament de Salut i el Consell pel traspàs de la gestió administrativa de
l’acreditació de la formació continuada.
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29.10.2015 Comunicació de la Coordinació de les Professions Sanitàries confirmant que la signatura
del conveni pel trasp{s de la gestió administrativa de l’acreditació de la formació continuada ser{ el
dia 6 de novembre a les 13 hores al Departament de Salut. Comunicació de la degana dirigida als
presidents dels Col·legis.
5.11.2015 Comunicació del gerent del Col·legi de Barcelona dirigida a la Sra. Alicia Avila, amb còpia
a la degana del Consell, adjuntant els escrits adreçats del Jutjat Contenciós Administratiu núm 9 de
Barcelona, sol·licitant la conformitat en el desistiment dels procediments contenciosos interposats
pel COIB, deixant sense efecte la vista assenyalada pel dia 10 de setembre i acordant l’arxiu
definitiu de les actuacions.
6.11.2015 Signatura del conveni de delegació de funcions públiques pròpies del departament
competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya en matèria d’acreditació de la
formació infermera continuada en el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
10.12.2015 Reunió al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries entre la
degana sortint (Montserrat Teixidor) i la degana entrant (Núria Cuxart), presidenta del Consell
Tècnic d’Infermeria (Mª Angels Pérez), membre del CTI (Rosa Bayot), amb la coordinadora General
de les Professions Sanitàries (Alícia Avila) i membres de la Subdirecció General de Planificació i
Desenvolupament Professional (Maria Nolla i Toni Corbella) on s’informa al Consell que s’ha de
contactar amb Meditecnologia, empresa del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, per poder
accedir a l’aplicatiu Acredita per desenvolupar les tasques delegades.
PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA
12.5.2015 Convocatòria dirigida a la degana per part del president de la Comissió
Interdepartamental de Salut de Catalunya, per a una reunió conjunta de les Corporacions
professionals i les Societats científiques de l’{mbit de la Sanitat, que tindr{ lloc el dia 26 de maig a
les 10’30 hores, amb motiu d’informar sobre el desenvolupament del PINSAP durant el primer any
de funcionament.
18.5.2015 Es rep del secretari de la Comissió PINSAP, l’ordre del dia de la reunió del dia 26 de maig,
que tindrà lloc amb les corporacions professionals i societats científiques.
27.5.2015 Comunicació de la degana dirigida als presidents dels Col·legis adjuntant la
documentació que li van lliurar en la reunió informativa sobre el PINSAP del dia 26 de maig.
27.5.2015 Correu de la Secretaria de Salut Pública dirigit a la degana, agraint la seva assistència a la
reunió del PINSAP del dia anterior, i adjuntant la presentació del projecte COMSalut,
complementària a la documentació que es va entregar en la mateixa.
27.5.2015 Es reenvia l’anterior informació als presidents dels Col·legis com a continuació del
correu tramés el mateix dia.
8.7.2015 Es rep del secretari de la Comissió del PINSAP informació sobre la posta en marxa de la
primera fase del projecte COMSalut, així com el document de base del projecte.
AQUAS
9.2.2015 Correu de l’AQuAS adjuntant els enllaços a les xarxes socials, blog, i butlletí electrònic,
posats en marxa per millorar les activitats de comunicació.
31.3.2015 Es rep de l’AQuAS informe amb el procediment que han de seguir els òrgans de
contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per tal de sol·licitar l’elegibilitat i la
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programació en el PO FEDER Catalunya 2014-2020 dels projectes de compra pública innovadora.
Reenviament als Col·legis.
5.5.2015 Correu de la Direcció de l’AQuAS en relació a l’assistència del Dr. Argimon a la sessió del
Consell Plenari que tindrà lloc el dia 13 de maig per a presentar el Projecte VISC+.
4.6.2015 Comunicació del director de l’AQuAS informant que en aquesta data es donar{ a conèixer
en roda de premsa el document de suport a l’ús de la informació per a la recerca en ciències de la
salut.
23.6.2015 Invitació del director de l’AQuAS dirigida a la degana, convidant-la a la presentació dels
informes de la Central de Resultats (Dades 2014) en els {mbits hospitalari, d’atenció primària,
sociosanitari i de salut mental i addiccions, que tindrà lloc el dia 10 de juliol a les 12 hores.
3.7.2015 Es rep del director de l’AQuAS invitació dirigida a la degana, convidant-la a la presentació
del projecte Decisions Compartides, que tindrà lloc el dia 16 de juliol a les 16 hores, al Departament
de Salut.
21.7.2015 Es rep comunicació del director de l’AQuAS dirigida a la degana, informant-la de dues
presentacions públiques que es realitzaran, per a que ho tingui en compte a la seva agenda: 10 de
setembre de 2015. Presentació de l'informe de la Central de Resultats de la Recerca en Ciències de
la Salut: dades 2013. I 21 de setembre de 2015. III Jornada Observatori d'Innovació en Gestió de la
Sanitat a Catalunya.
23.7.2015 Tramesa per part de l’AQuAS de l’enllaç a la publicació “Atles de variacions en el
tractament substitutiu renal. Evolució 2002-2012”.
24.7.2015 Comunicació del director de l’AQuAS dirigida a la degana, convidant-la a la presentació
pública de l’informe de la Central de Resultats en Ciències de la Salut: dades 2013, que tindrà lloc el
dia 10 de setembre, de 12 a 14 hores.
27.7.2015 Es rep del director de l’AQuAS invitació dirigida a la degana, per a la III Jornada de
l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, que tindrà lloc el dia 21 de setembre a
les 12 hores.
21.12.2015 Es rep del director de l’AQuAS invitació per a la presentació pública de l’informe
“Efectes de la crisi econòmica en la salut de la població a Catalunya. An{lisi Territorial” que tindrà
lloc el dia 23 de desembre a les 11’15 hores.
SEM
3.3.2015 Escrit de la degana dirigit al director general del SEM, presidents dels Col·legis o
representants en qui deleguin, directora de Programes del COIB, i a l’equip de coordinació i
redacció de la Guia d'actuació infermera d'urgències i emergències prehospitalàries, convocant-los
a la reunió per formalitzar l’aval del Consell atorgat a la Guia, que tindr{ lloc el dia 20 de març a les
10 hores.
30.4.2015 Des de l’[rea de Comunicació del SEM es remet, dirigit a la degana, el preprograma de
l’acte de presentació de la Guia d’actuacions infermeres, que tindr{ lloc el dia 12 de maig a les 12
hores.
28.7.2015 Correu dirigit a la Sra. Isabel Figueras, del SEM, adjuntant el posicionament del Col·legi
de Girona en resposta a les declaracions del Col·legi de Metges de Girona, que es troba a la seva
web, així com l’article publicat al Diari de Girona.
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11.08.15 Correu de degana a Isabel Figueras del SEM adjuntant escrit de resposta al CCMC, el qual si
estan d’acord, es far{ arribar a Dr. Francesc Xavier Jiménez F{brega amb còpia al conseller i al Dr.
Francesc Bonet, director general del SEM.
18.9.2015 Escrit de la degana dirigit al director de l’[rea de Desenvolupament Corporatiu del SEM,
amb còpia al conseller de Salut i al director general del SEM, formulant una sèrie de consideracions
en relació al posicionament del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya sobre la Guia d’actuació
infermera d’urgències i emergències prehospital{ries elaborada pel SEM l’abril de 2015.
26.10.2015 Correu de la Sra. Isabel Figueras del SEM dirigit a la degana, reenviant la proposta de
modificació de redactat per substituir el punt 7 de la introducció de la Guia d’actuació infermera,
que proposa el Dr. Xavier Jiménez després de la reunió amb representants del Col·legi de Metges.
3.11.2015 Correu de la sotscap Territorial Metropolitana Sud del SEM adjuntant la versió de la Guia
d’actuació infermera que ha donat per bona la Direcció del SEM, amb la indicació que no s’ha tret
cap tractament, s’han unificat en un de sol per cada problema de salut i s’ha especificat que cal
autorització mèdica per aplicar-lo, a excepció dels casos de risc vital imminent. Està en el punt 7 de
la pàgina 21 i abans de cada tractament. S’indica, així mateix, que per ells és molt important seguir
comptant amb la validació del Consell.
4.11.2015 Correu de la Sra. Isabel Figueras, sotscap Territorial Barcelona Ciutat del SEM, adjuntant
el document amb la posició de la secció sindicat d’UGT respecte a la modificació de la Guia
d’Actuació Infermera publicada el dia 2 de novembre.
4.11.2015 Escrit de la degana dirigit a la directora de l’[rea de Desenvolupament Corporatiu del
SEM, amb còpia al director General, al conseller de Salut i al director del Servei Català de la Salut,
sobre la situació produïda en relació a l’apartat de diagnòstic i tractament de la Guia d’actuació
infermera, indicant que la infermera està capacitada per assumir la valoració i presa de decisions
vinculades a les accions derivades d’aquest diagnòstic, referenciant el marc legal al respecte,
reafirmant el posicionament respecte a la conveniència de mantenir la guia tal i com es va redactar
inicialment.
4.11.2015 Correu del Dr. Xavier Jiménez del SEM, agraint el suport, i indicant que després de tornar
a revisar la guia i el paràgraf afegit ha fet un suggeriment al seu director general respecte al
redactat, proposant la substitució amb la indicació de parlar de medicació enlloc de pautes de
tractament i eliminar el immediat quan es parla de risc vital.
4.11.2015 Comunicació del Dr. Xavier Jiménez adjuntant la nova versió de la Guia amb la
modificació indicada anteriorment.
5.11.2015 Tramesa de la Sra. Isabel Figueras de l’article publicat a Redacción Mèdica en relació a la
Guia d’actuació infermera del SEM.
5.11.2015 Correu de la degana dirigit al Dr. Xavier Jiménez, en resposta al seu, i adjuntant l’escrit
dirigit a la directora de l’[rea de Desenvolupament Corporatiu del SEM.
11.11.2015 Escrit de l’Equip de Coordinació i Redacció de les Guies d’Infermeria del SEM, consideri
el manteniment de l’aval a les Guies d’Infermeria del SEM amb les modificacions proposades. L’aval
seria temporal fins la revisió de l’aplicació de la Guia per part del SEM en un termini no superior a
tres mesos. També demanen fer estratègies conjuntes per recuperar l’esperit inicial de la Guia.
11.11.2015 Escrit de l’Equip de Coordinació i Redacció de les Guies d’Infermeria del SEM,
comunicant les modificacions efectuades des de la Direcció del SEM (unificació de l’apartat del
tractament, eliminant la secció relativa a l’administració autònoma de f{rmacs, i afegir un par{graf
que especifica que els infermers només podran administrar fàrmacs de forma autònoma en
situacions de risc vital i segons les indicacions de la Guia. Demanen al Consell el manteniment de
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l’aval amb les modificacions proposades, entenent que seria un aval temporal fins la revisió de la
guia per part del SEM en un termini no superior a tres mesos.
16.11.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart dirigit a la resta de membres del Consell Plenari en
relació a la Guia d’Actuació Infermera SEM i adjuntant la modificació que des del COIB es proposa al
text modificat unilateralment pel SEM.
30.12.2015 Correu de la sotscap Territorial Metropolitana Sud del SEM, dirigit a la degana Sra.
Núria Cuxart i al president del Col·legi de Barcelona, en relació a la publicació del Reial Decret sobre
prescripció, consultant si estan coberts legalment dins el marc actual així com demanant una reunió
per valorar l’aval a la Guia.
ALTRES DEPARTAMENTS
15.1.2015 Es rep del cap de l’Oficina Catalana del Canvi Clim{tic, invitació dirigida a la degana, per
assistir en la Jornada de Presentació i Debat dels treballs per a establir un Indicador Global
d’Adaptació als Impactes del Canvi Clim{tic a Catalunya, que tindr{ lloc el dia 6 de febrer a les 11’30
hores.
9.2.2015 Es rep del secretari general de l’Esport i de la presidenta de l’Institut Catal{ de les Dones,
invitació dirigida a la degana, convidant-la a l’acte d’inauguració de l’exposició “Identitat Esculpida”,
que tindrà lloc el dia 10 de febrer a les 19 hores.
16.2.2015 Comunicació de la presidenta de l’Institut Catal{ de les Dones adjuntant informació sobre
la campanya de commemoració del Dia Internacional de les Dones.
27.2.2015 Es rep del Gabinet de Protocol del president de la Generalitat, invitació dirigida a la
degana, convidant-la a l’acte de celebració del Dia Internacional de les Dones, que tindr{ lloc al
Palau de la Generalitat el diumenge dia 8 de març, a les 12 hores.
10.4.2015 Es rep de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, invitació dirigida a la degana
per a la Jornada sobre la incidència de la Llei de Transparència en els Col·legis Professionals, que
tindrà lloc el dia 28 d’abril a les 17 hores.
16.4.2015 Es rep del Gabinet de Protocol del President de la Generalitat invitació dirigida a la
degana, per assistir a l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2014, que tindr{ lloc el
dia 28 d’abril a les 19’30 hores.
17.4.2015 Es rep del Gabinet de Protocol del President de la Generalitat invitació dirigida a la
degana, per assistir a l’acte de concessió de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari,
que tindr{ lloc el dia 21 d’abril a les 18’30 hores. 20.4.2015 Es rep comunicació sobre l’anul·lació de
l’acte de concessió de la Medalla i Placa Josep Trueta prevista per al dia 21 d’abril, amb motiu del
succés ocorregut a l’Institut Joan Fuster.
20.4.2015 Es rep de la Secretaria General de l’Esport, invitació dirigida a la degana per a la
presentació del llibre 10 x 10. 100 trucs per ser més actiu que tindr{ lloc el dia 27 d’abril a les 13
hores.
22.4.2015 Escrit del director general del Departament de Justícia, adjuntant el Projecte de decret
pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del
seu sector públic, per a les seves al·legacions, si s’escau. Reenviament als Col·legis.
5.5.2015 Es rep del Gabinet de Protocol de l’Oficina del President de la Generalitat, invitació
dirigida a la degana per a l’acte de concessió de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al mèrit
sanitari, que tindrà lloc el dia 12 de maig a les 13 hores.
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14.5.2015 Es rep de l’Oficina Catalana del Canvi Clim{tic, invitació dirigida a la degana per a l’acte
COP21: Reptes i oportunitats des d’una perspectiva global i local, que tindr{ lloc el dia 27 de maig a
les 18 hores, i en el marc de la celebració a Barcelona de la Carbon Expo.
15.5.2015 Comunicació de la directora executiva de l’Institut Catal{ de les Dones, amb la informació
de les noves eines de prevenció i sensibilització en el marc del programa “Estimar no fa mal. Viu
l’amor lliure de violència”, de prevenció de relacions abusives de parella entre adolescents.
23.6.2015 Es rep invitació del president de la Generalitat dirigida a la degana, per a l’acte de
commemoració del cinquantenari de la mort del Dr. Ignasi Barraquer, que tindrà lloc el dia 7 de
juliol a les 19’30 hores.
15.7.2015 Invitació del president de la Generalitat dirigida a la degana, convidant-la a l’acte de
presentació del Consell Assessor per a la Reforma Horària, que tindrà lloc el dia 20 de juliol a les 13
hores.
22.10.2015 Invitació de l’Oficina Catalana del Canvi Clim{tic, dirigida a la degana, convidant-la a la
Jornada sobre l’esport i la lluita contra el canvi clim{tic, que tindr{ lloc el dia 5 de novembre a les 9
hores.
22.10.2015 Es rep invitació del president de la Generalitat dirigida a la degana, convidant-la a la
celebració del Dia de la Justícia, que tindr{ lloc el dia 29 d’octubre a les 13 hores.
13.11.2015 Tramesa per part de l’Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Diputació de
Barcelona d’invitació per a la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, que tindrà lloc el dia 25 de novembre a les 13 hores.
4.12.2015 Correu de la presidenta de l’Institut Catal{ de les Dones, informant de la campanya
#trenquemestereotips de sensibilització per a prendre consciència de la importància del temps de
joc per educar els infants en els valors de l’equitat entre dones i homes.
15.12.2015 Es rep de l’Oficina de Protocol de Justícia, invitació a l’acte de lliurament de distincions
en matèria de Justícia a Catalunya, que tindrà lloc el dia 21 de desembre a les 17 hores.
CONSELL – PARLAMENT DE CATALUNYA:
COMPAREIXENÇA DEGANA DEL CONSELL
Per a informar sobre el posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la
infermeria en el sistema sanitari, que es faria conjuntament amb els presidents dels Col·legis de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i representants de societats científiques. Convocatòria
rebuda 2.12.2014
15.2.2015 Reunió del Consell i els Col·legis amb ACI, ACIP, ADEIC, AIFICC, ACDI, (socientats també
convocades per la Comissió de Salut del Parlament) ASCISAM, ACITSL, ACLLEV, SOCIETAT
CATALANO BALEAR D’INFERMERIA, ACISE, ACICI, ACADI, ACIR, ACIN, i ASSOC.EXALUMNES STA
MADRONA, per a preparar la compareixença davant el Parlament de Catalunya i establir un
posicionament comú.
20.1.2015 Tramesa de la degana als membres del Consell Plenari, del document que ha preparat
per a la compareixença al Parlament.
20.1.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart informant que ella també està treballant en els punts, tal i
com es va quedar, i farà arribar en breu les propostes.
21.1.2015 Es rep de la Sra. Núria Cuxart, la proposta amb els punts generals que es varen acordar.
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22.1.2015 Tramesa a les associacions assistents a la reunió del dia 15 de gener, del document de
síntesi de la compareixença davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, per a la seva
subscripció, cas que estiguin d’acord. Es reben les subscripcions en els següents dies, amb
aportacions també de l’ADEIC i Associació Catalana de Llevadores.
23.1.2015 Escrit de la presidenta del Parlament de Catalunya, dirigit a la degana, convocant-la a la
compareixença davant la Comissió de Salut, per a informar sobre el posicionament amb relació a la
revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari.
29.1.2015 Tramesa del document de posicionament lliurat durant la compareixença davant el
Parlament de Catalunya a les institucions que l’han subscrit.
2.2.2015 Escrit de la degana dirigit al president de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya,
adjuntant el document lliurat el dia 29 de gener durant la compareixença davant la Comissió de
Salut del Parlament de Catalunya per informar del posicionament amb relació a la revisió i
redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari.
ALTRES
5.2.2015 Escrits dirigits als Grups Parlamentaris d’ERC, CiU, PPC i PSC, demanant el motiu pel qual
no s’ha donat suport a la Proposta de Resolució per donar als malalts de SSC els mateixos drets
sanitaris que altres malalts, presentada per ICV, la CUP i C’s.
9.6.2015 Escrit del Grup Parlamentari ICV-EUiA dirigit a la degana, convidant-la a participar a la
sessió Open Salut que tindrà lloc el dia 16 de juny a les 17 hores al Parlament, previ al ple
extraordinari sobre el sistema sanitari públic de salut que es celebrarà el dia 17 de juny.
3.7.2015 Es rep del Grup Parlamenari d’ERC petició dirigida a la degana, sol·licitant, en nom de la
diputada Alba Vergés i del Sr. Francesc Iglèsies, mantenir una reunió amb la degana i representants
del Consell que consideri oportú, per intercanviar impressions sobre la situació política actual i les
possibles propostes en l’{mbit de la Salut, de cara a la nova legislatura que s’iniciar{ a finals de
setembre. En primer lloc es proposa la data del dia 7 de juliol però al ser molt just de temps es
proposen dues noves dates: 17 de juliol a les 16 hores o 20 de juliol a les 9’30 hores. Després de
consensuar-les amb les presidentes dels Col·legis, es confirma la reunió per al dia 17 de juliol a les
16 hores al Palau del Parlament, comunicant la relació d’assistents.
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SUBSCRIPCIONS i PUBLICACIONS QUE ES REBEN REGULARMENT:
-

Revistes Col·legials:
Butlletí informatiu del Col·legi de Girona.
Inf del Col·legi de Lleida
Enfermería Integral del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia
Coidados del Colexio Oficial de Enfermería de A Coruña
Jalgi del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa
Impulso Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias.
Butlletí Diario Enfermero C.G.E.

-

Guia Puntex.
Butlletí electrònic Bioètica & Debat.
Revista Quaderns del CAC (Consell Audiovisual de Catalunya).
Butlletí electrònic Infocolpis del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
Revista electrònica FAROS de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Butlletí electrònic IEC.
Circulars informatives PICH ASSOCIATS
Butlletí Antares Health Lines
Revista Àgora d’infermeria.
Butlletí electrònic MPD (Medicina Personalizada y Diagnóstico)
Butlletí Fundació CCSM (Congrés Català de Salut Mental)
Butlletí informatiu Associació Intercol·legial.
Blog Apunts de La Unió.
Butlletí en línia Fundació Pere Tarrés.
Revista Innova Institut per a la innovació organitzativa i social.
Revista Fundació Quatre Vents.
Butlletí electrònic del Mobile Health Global
Revista digital ONCO
Revista ACESinfo
Butlletí d’Ecologistes en acció
Butlletí d’informació sobre l’audiovisual de Catalunya, del CAC.
Revista Per a Vèncer la Fibrosi Quística. Associació Catalana Fibrosi Quística.
Butlleti ICE de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
Butlletí-e Política Social i Ciutadana d’Esquerra Republicana de Catalunya
Revista CEOMA de la Confederación Española de Organización de Mayores.
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PROJECTES 2015
DELEGACIÓ DE CONFIANÇA. Iniciat el 2012.
Informe 2012: Consideracions sobre la delegació en la professió infermera. Isabel Pera per
encàrrec del Consell.
GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA. Iniciat el 2012.
Document 2013: Publicació al DOGC 6412 de 8.7.2013 de la Resolució per la qual es dóna publicitat
a l’Acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya pel qual s’estableixen
directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada gestió de la demanda.
Reenviament als membres del Consell Plenari i als col·legis.
A l’abril de 2015 la Sra. Núria Cuxart presenta als membres del Consell el document pel qual
s’estableixen les condicions pel desenvolupament operatiu de qualsevol programa o servei de
l’anomenada gestió infermera de la demanda, per a les seves observacions. Es recullen les fetes pel
Col·legi de Lleida i pel Col·legi de Girona.
A l’agost del 2015 es remet una nova versió del document per a la seva revisió jurídica i lingüística,
encarregada al secretari.
En novembre de 2015 es fa entrega per part del secretari de l’informe jurídic del document, on
s’indica que, abans de publicar aquest segon text, es considera convenient obtenir i analitzar els
resultats obtinguts per la implantació de la gestió de la demanda en les institucions o organismes
que desenvolupen el programa i comprovar si es segueixen les directrius que el Consell va publicar.
ESTRATÈGIA PER A OPTIMITZAR LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA. Iniciat el 2013.
Document 2014: Pla d’acció per a l’optimització de la Prescripció Infermera a Catalunya
16.3.2015 Es rep de la Sra. Montse Gea, l’informe que se li va encarregar en quant a la
implementació de la prescripció als estudis del grau d’infermeria. Reenviament als membres del
Consell Plenari, per a les seves observacions, si s’escau.
28.4.2015 Remesa per part de la Sra. Montse Gea de l’esborrany de l’informe sobre la
implementació de la prescripció infermera en el Grau d’Infermeria a Catalunya, tramés en el seu
moment, on s’ha incorporat alguna cita que faltava en l’anterior versió. Reenviament als membres
del Consell Plenari.
31.7.2015 Correu de la degana dirigit a la Sra. Arantxa Catalán adjuntant el conveni signat amb el
Departament de Salut sobre la prescripció infermera.
Document generat: Esborrany informe sobre la implementació de la prescripció infermera en el
grau d’infermeria a Catalunya.
RECERQUES DEL CONSELL:
COMPRENSIÓ DE LES ESTRUCTURES, PROCESSOS I RESULTATS RELACIONATS AMB EL
LIDERATGE EFICAÇ EN CENTRES DE LLARGA ESTADA
Acord 19.11.2014.
Investigadora principal: Montserrat Gea (consellera, coordinadora Comissió Sociosanitària)
Coinvestigadors: Membres Comissió sociosanitària: Ester López Luna (COIB), Jordi Pujiula Masó
(COIGI), Lourdes Terés Vidal (COILL), Manuela Bonillo Caballero (COITA), Mercè Salvat Plana

36

MEMÒRIA

EXERCICI

2015

(SEDENE) + Grup treball investigadors recerca: Joan Blanco Blanco, Judith Roca Llobet, Eva Barallat
Gimeno, Roland Pastells Peiró, Esther García, Mª Angeles Elez, Teresa Botigué, Gemma Horta, Anna
Mª Fité.
Objectiu
Identificar i avaluar els factors que intervenen en la construcció d’un lideratge infermer eficient que
doni resposta a les necessitats dels centres sociosanitaris de llarga estada.
Patrocinat pel Consell, amb la col·laboració de la University Health Network (UHN) de Toronto i el
Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) de la Universitat de Lleida.
ANÀLISI DE L’ENTORN INFERMER A L’ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL A CATALUNYA
Acord 19.11.2014.
Investigadora principal: Rosa Suñer
Coinvestigadors: Elena Olabarrieta (COIGI), Albert Granero (COIB), Alexandra Pascual (COILL), Pere
Dalmau (COITA), Miriam Broncano (ASCISAM)
Objectiu general:
- Estudiar el context laboral i organitzatiu dels infermers i infermeres de l’{mbit de la salut
mental de Catalunya.
Objectius específics:
- Estudiar les característiques sociodemogràfiques i laborals dels infermers i infermeres de
l’{mbit de la salut mental de Catalunya.
- Estudiar la qualitat de vida relacionada amb la salut dels infermers i infermeres de l’{mbit
de la salut mental de Catalunya.
- Estudiar el compromís professional dels infermers i infermeres de l’{mbit de la salut
mental de Catalunya.
- Analitzar el context organitzatiu dels infermers i infermeres de l’{mbit de la salut mental
de Catalunya, estudiant la seva autonomia, el control sobre la pr{ctica en relació a l’entorn,
la relació amb els companys i el suport organitzacional.
ESTUDI DE CONSUM DE TABAC EN ESTUDIANTS DEL GRAU UNIVERSITARI D’INFERMERA A
CATALUNYA
Acord 22.7.2015
Investigadora principal: Cristina Martínez (coordinadora Comissió Tabaquisme)
Coinvestigadors: Membres Comissió Tabaquisme: Albert Bueno (COIGI), Antonio López (COITA),
Miquel Jové (COILL), Julia Mena (COIB), Lupe Ortega (ASPCAT), + Marcela Fu, Isabel Nerin, Cristina
Monforte
Conveni amb l’Institut Catal{ d’Oncologia
Objectiu:
- Analitzar la prevalença de consum de tabac en estudiants del grau d’infermeria i descriure
els determinants, patró de consum i intenció de deixar de fumar entre els fumadors.
Examinar els coneixements adquirits en tabaquisme i intervencions per a deixar de fumar
dels estudiants en cadascuna de les universitats catalanes participants.
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CONTRIBUCIÓ DE LA LLEVADORA EN L’ATENCIÓ AL PART NORMAL. ESTUDI PROSPECTIU A
HOSPITALS PÚBLICS DE CATALUNYA
Acord Consell 16.9.2015
Investigador principal: Ramon Escuriet (membre Comissió Llevadores)
Coinvestigadors: Membres Comissió Llevadores: Isabel Salgado (COIB), Gemma Martínez (COITA),
Margarida Franch (COIGI), Anna Isabel Fernández (COILL), Noemí Obregón a partir oct 2015
(COIB), Maria Gasull (experta en ètica), Lucía Alcaraz (Associació Catalana Llevadores) + Un/a
investigador/a col·laborador de cada hospital participant
Objectiu general
- Conèixer la proporció de parts únics, sense riscos obstètrics, entre les 37 fins a les 42
setmanes de gestació, que són atesos per llevadores als hospitals públics inclosos a l’estudi,
i explorar els resultats d’aquests parts en termes de salut per les mares i per les seves
criatures.
Objectiu específics:
- Conèixer la proporció de parts sense risc obstètric que són atesos per llevadores als
hospitals públics
- Conèixer els resultats dels indicadors de procés i de resultat definits, sobre els parts sense
risc atesos per llevadores
- Conèixer els resultats dels indicadores de resultat en les criatures dels parts sense risc
atesos per llevadores
Conveni amb la Fundació Oncològica de Catalunya per a la realització del programa de formació als
investigadors
INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LES CURES INFERMERES
Acord Consell 18.3.2015 i 9.12.2015
Investigadora: Mireia Subirana
Conveni amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Objectius principals:
- Identificar i consensuar quins són els indicadors sensibles, rellevants i apropiats a la
disciplina infermera Consensuar els indicadors clau de rendiment que han de ser
prioritzats, tenint en compte el context actual Establir criteris de selecció dels indicadors
amb l’AQUAS per la incorporació a la central de resultats dels indicadors consensuats
Objectius secundaris:
- Descriure l’estat dels registres de cures als centres catalans i la viabilitat de registre dels
indicadors
- Valorar la capacitat de registre sistem{tic d’indicadors per part de tots els agents implicats
- Proposar metodologia d’an{lisi sistem{tic i ampliat amb la resta d’indicadors disponibles
Corresponència:
30.7.2015 Correu de la degana dirigit a la directora infermera del Departament de Salut, Sra. Lupe
Figueiras, en resposta al seu en el que proposa que el grup del projecte del Consell sobre indicadors
en salut mental i sociosanitari s’incorporin al grup del projecte del Departament, indicant que fins
setembre no li podr{ donar cap resposta, donat que l’ha de sotmetre al Consell Plenari, al tractar-se
el del Consell d’un projecte aprovat i encetat.

38

MEMÒRIA

EXERCICI

2015

30.7.2015 Correu de la degana dirigit a la Sra. Mireia Subirana, coordinadora del projecte sobre
indicadors, reenviant el correu rebut de la Sra. Lupe Figueiras en relació a la proposta que fa,
indicant-se per part de la degana les diferents possibilitats a valorar, i demanant la seva opinió al
respecte.
ALTRES RECERQUES:
LA FORMACIÓ, DOCÈNCIA I RECERCA EN LES INFERMERES DE SALUT MENTAL: ANÀLISI I
DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ A CATALUNYA.
Recerca de la Vocalia de Salut Mental del COIB, dissenyada inicialment a les infermeres de la
demarcació de Barcelona, i a la que s’incorporen representants dels Col·legis de Tarragona, Girona i
Lleida, modificant-se el projecte inicial perquè s’adapti i es pugui implementar a tot l’{mbit de
Catalunya.
Investigadors: Albert Granero i Jordi Torralba
Participants: Olga Álvarez, Judith Balaguer, Neida Fernández, Àlex Marieges, Alexandra Pascual
(COILL), Lourdes Márquez (COIGI), Jordi Muntané (COITA)
Objectiu Principal
- Analitzar el context actual i els interessos envers la formació, docència i recerca de les
infermeres i infermers de salut mental de Catalunya.
Objectius Secundaris
- Descriure el perfil professional i acadèmic de les infermeres de salut mental.
- Conèixer les limitacions, les necessitats, les prioritats i les oportunitats formatives de les
infermeres de salut mental.
- Identificar les activitats docents en les que participen les infermeres de salut mental.
- Analitzar les limitacions i oportunitats que tenen les infermeres de salut mental en el
desenvolupament d’activitat docent.
- Conèixer quina és la participació en recerca de les infermeres de salut mental.
- Conèixer les limitacions, les necessitats, les prioritats i les oportunitats en recerca de les
infermeres de salut mental.
- Analitzar el nivell de motivació i implicació en formació, docència i recerca de les
infermeres de Salut mental.
- Descriure els recursos i dificultats percebuts per les infermeres en la realització de recerca
en l’{mbit de salut mental.
Correspondència:
3.3.2015 Escrit dels Srs. Jordi Torralbas i Albert Granero, de la Vocalia de Salut Mental del COIB,
dirigit als representants designats pels Col·legis de Tarragona, Lleida i Girona, convocant-los a una
reunió amb motiu de la seva participació en el projecte “La formació, docència i recerca en les
infermeres de Salut Mental: An{lisi i diagnòstic de situació a Catalunya”, que tindr{ lloc el dia 10 de
març a les 16’30 hores, a la seu del COIB.
11.3.2015 Es rep del Sr. Albert Granero del COIB, informació dirigida a la degana sobre el
desenvolupament de la reunió mantinguda el dia 10 de març amb la participació dels representants
de la resta de Col·legis.
16.3.2015 Tramesa del Sr. Albert Granero del COIB, als representants dels Col·legis de Tarragona,
Lleida i Girona al grup de treball de la Vocalia de salut mental, d’una proposta de full informatiu
dirigit a les infermeres de salut mental, on es sol·licita la seva participació en l’estudi.
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4.5.2015 Comunicació de la degana dirigida als presidents dels Col·legis, reenviant l’estat de
situació de l’estudi “La formació, docència i recerca en les infermeres de Salut Mental: An{lisi i
diagnòstic de situació a Catalunya” que li ha fet arribar el Sr. Granero, indicant que valorin amb els
seus representants possibles accions de difusió per aconseguir millorar el grau de participació.
5.5.2015 Correu del Sr. Jordi Torralbas, de la Vocalia de Salut Mental del Col·legi de Barcelona,
dirigit als membres representants dels Col·legis, adjuntant l’estat de situació de l’estudi “La
formació, docència i recerca en les infermeres de Salut Mental: Anàlisi i diagnòstic de situació a
Catalunya”, demanant la seva col·laboració per augmentar la participació.
14.10.2015 Es remet als membres del Consell l’estudi “Formació, Docència i Recerca en les
infermeres de Salut Mental a Catalunya”, que es troba en fase de revisió lingüística i al que manca el
pròleg de la degana.
Document generat: Versió preliminar “La formació, docència i recerca en les infermeres de Salut
Mental: Anàlisi i diagnòstic de situació a Catalunya”
ENQUESTA DE SALUT, ESTILS DE VIDA I CONDICIONS DE TREBALL DE LES INFERMERES I
INFERMERS DE CATALUNYA
20.3.2015 Signatura del conveni de col·laboració entre el Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya i la Fundació Galatea, Fundació Privada, per a la realització de l’estudi sobre
la salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya.
8.6.2015 Es rep del Col·legi de Barcelona documentació en relació a l’estudi de salut, estils de vida i
condicions de treball, en el marc del conveni de col·laboració del Consell amb la Fundació Galatea,
per remetre a la resta de Col·legis. 8.6.2015 Reenviament a la resta de Col·legis amb les indicacions
relacionades en l’anterior comunicació. Entre juny i juliol es reben les dades dels Col·legis de Lleida,
Girona i Tarragona, que es fan arribar al Col·legi de Barcelona.
30.10.2015 Comunicació del Col·legi de Barcelona informant que en la reunió del Consell Plenari
del dia 11 de novembre es presentar{ el qüestionari i estratègia de difusió de l’estudi sobre la salut,
estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya.
19.11.2015 Comunicació del Col·legi de Barcelona en relació al llançament de l’enquesta de salut,
estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers a Catalunya, adjuntant la proposta
de text que utilitzaran per enviar l’enquesta per mailing per si és d’utilitat a la resta de Col·legis, i el
link al qüestionari online. Reenviament de la informació als Col·legis de Tarragona, Lleida i Girona.
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ÒRGANS DEL CONSELL:
ÒRGAN DE GOVERN: CONSELL PLENARI
Na Montserrat Teixidor i Freixa, degana fins 9 de desembre de 2015 (COIB)
Na Núria Cuxart i Ainaud, consellera, degana des de 9 de desembre de 2015 (COIB)
Na Cristina Díez i Liesa, tresorera fins 9.12.2015, vicedegana des de 9.12.2015 (COITA)
En Josep Mª Camps i Balagué, Secretari. (COILL)
Na Carme Puigvert i Vilalta, vicedegana fins 9.12.2015, tresorera des de 9.12.2015 (COIGI)
N’Albert Tort i Sisó, conseller nat (COIB)
Na Glòria Jodar i Solà, consellera (COIB)
Na Marta Olivares i Obis, consellera (COIB)
En Joan Conesa i Garrido, conseller fins 9 de desembre de 2015 (COIB)
Na Rosamaría Alberdi i Castell, consellera des de 9 de desembre de 2015 (COIB)
Na Dolors Llorens i Basses, consellera des de 9 de desembre de 2015 (COIB)
Na Mª Montserrat Duch i Clavé, consellera. (COILL)
Na Montserrat Gea i Sánchez, consellera. (COILL)
Na Margarita Puigvert i Vilalta, consellera. (COIGI)
N’Alícia Rey i Miguel, consellera des d’octubre 2014 (COIGI)
Na Mª Lluïsa Brull i Gisbert, consellera (COITA)
Na Pilar Espelt i Aluja, consellera (COITA)
ÒRGAN D’ASSESSORAMENT: CONSELL ASSESSOR
Na Montserrat Teixidor i Freixa, degana fins 9 de desembre de 2015 (COIB)
Na Núria Cuxart i Ainaud, degana des de 9 de desembre de 2015 (COIB)
En Josep Mª Camps i Balagué, secretari (COILL)
Na Núria Cuxart i Ainaud (C.Plenari) fins 9.12.15 (COIB) Vacant a.p. 9.12.15
N’ Adoración Aragonés i Ferrer. (C.Plenari) (COITA)
Na Francisca Abulí i Picart. (COIGI)
En Jordi Pujiula i Masó. (COIGI)
N’Ester Rodríguez i Gias, (COITA)
Na Roser Pedret i Llaberia. (COITA)
En Miquel Angel Calderó i Solé. (COILL)
N’ Anna Quintanilla i Sanz. (COILL)
Na Júlia Esteve i Reig. (COIB)
Na Maria Gasull i Vilella. (COIB)
Na M. Eugènia Vila i Migueloa. (COIB)
N’Immaculada Besora i Torradeflot. (COIB)
Na M. Teresa Cabarrocas i Sitjes. (COIB)
Na Roser Cadena i Caballero. (COIB)
Na Dolors Llorens i Basses. (COIB)
Na M. Eulàlia Juvé i Udina. (COIB)
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COMISSIONS I GRUPS DEL CONSELL EN FUNCIONAMENT 2015:
COMISSIÓ DE LLEVADORES:
Isabel Salgado Poveda, coordinadora (COIB). Representant Comissió Maternoinfantil Dept.
Gemma Martínez Santiago (COITA)
Margarida Franch Ferrer (COIGI)
Anna Isabel Fernández Cuesta (COILL)
Noemí Obregón Gutiérrez, a partir presa possessió vocal llevadora octubre 2015 (COIB)
Maria Gasull Vilella, experta en ètica
Lucía Alcaraz Vidal, Associació Catalana Llevadores.
Rafael Escuriet Peiró, Departament de Salut.
Reunions celebrades:
5
9 de febrer, 20 d’abril, 8 de juny, 22 d’octubre i 2 de desembre.
Correspondència i documentació generada:
12.2.2015 Tramesa de la Sra. Maria Gasull de diferents articles dirigits a les membres de la
Comissió de Llevadores.
16.2.2015 Tramesa del Sr. Ramon Escuriet d’un article publicat recentment, per fer arribar a les
membres de la Comissió de Llevadores.
17.2.2015 Correu del Sr. Ramon Escuriet amb informació sobre la convocatòria internacional: Penn
Nursing Renfield Foundation Award for Global Women’s Health, per si es vol nominar a alguna
llevadora. Reenviament als Col·legis.
24.2.2015 Correu del Sr. Ramon Escuriet, adjuntant l’enllaç al llibre The Roar Behind the Silence,
elaborat per un grup ampli de professionals, molts d’elles llevadores. Reenviament a les membres
de la Comissió.
3.3.2015 Es rep del Sr. Ramon Escuriet informació sobre un seminari que forma part del meeting
COST al que s’ha donat subvenció.
23.3.2015 Informació tramesa pel Sr. Ramon Escuriet, en relació a la nova convocatòria de Bones
pràctiques.
27.4.2015 Reenviament per part del Sr. Ramon Escuriet, de la comunicació adreçada a la presidenta
de l’Associació Catalana de Llevadores, en resposta al seu i sobre el Curs del part a l’aigua de
l’associació, informant del seu posicionament i el del Departament de Salut sobre el tema de les
doules, així com donant informació sobre el seminari internacional “La atención a la maternidad en
diferentes países. La contribución de la matrona”, el qual no té cap intenció d’explorar la regulació
ni les funcions de les doules a altres països.
30.4.2015 Correu del Sr. Ramon Escuriet dirigit a la degana, agraint la tramesa de 100 exemplars
del Codi d’Ètica trilingüe per al Seminari L’atenció a la maternitat a diferents països. La contribució
de la Llevadora, dins del meeting COST que tindrà lloc el dia 6 de maig a les 16 hores.
3.6.2015 Correu de la representant de l’Associació de Llevadores a la Comissió del Consell, dirigit a
la degana, en relació a la incorporació d’una llevadora a l’esmentada comissió. Per part de la degana
es respon en el sentit de traslladar el tema a la coordinadora de la comissió.
8.6.2015 Correu del Sr. Ramon Escuriet a la resta de membres de la Comissió de Llevadores,
recordant els encàrrecs que tenen pendents.
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27.7.2015 Correu del Sr. Ramon Escuriet dirigit a la degana adjuntant resum preparat amb la Sra.
Isabel Salgado en relació a les línies de treball de la Comissió de Llevadores, per a l’entrevista amb
la responsable del Departament de Comunicació del COIB. Tramesa de la informació a la Sra.
Mònica Fidelis.
5.08.2015 Correu de la Sra. Isabel Salgado Poveda, coordinadora de la Comissió de Llevadores, fent
arribar a les membres de la Comissió, nota de premsa del Col·legi d’Infermeres i Infermers de
Barcelona que informa de les línies de treball que s’estan treballant des del Consell de Col·legis.
5.08.2015 Comunicació del Sr. Ramón Escuriet dirigida a les membres de la Comissió de Llevadores,
informant l’inici d’un estudi impulsat pel Consell, que estarà integrat en el projecte Europeu COST
1405, en el que hi participen diferents hospitals, demanant també la seva participació en dit estudi.
13.8.2015 Correu de la presidenta de l’Associació Catalana de Llevadores en resposta a l’entrevista
a la Sra. Isabel Salgado i Sr. Ramon Escuriet, de la Comissió de Llevadores, indicant que li sembla
molt be però li agradaria que també sortís l’opinió de la Sra. Lucía Alcaraz, representant de l’ACLEV.
Per part de la coordinadora Sra. Isabel Salgado es respon que la nota de premsa només expressa les
línies d’actuació de la Comissió de Llevadores, en la que es troba representada la Sra. Alcaraz.
L’entrevista es va realitzar a ella com a coordinadora i al Sr. Escuriet com a investigador principal
del projecte.
8.9.2015 Escrit del Sr. Ramon Escuriet dirigit a la degana, adjuntant la proposta per a la sol·licitud
de subvenció per l’estudi “Contribució de la llevadora en l’atenció al part normal. Estudi prospectiu
a hospitals públics de Catalunya”.
8.9.2015 Escrit de la Sra. Isabel Salgado i Sr. Ramon Escuriet, dirigit a la degana, adjuntant la
proposta de pressupost per a la subvenció sol·licitada en el seu dia i ja aprovada pel Consell, per
l’edició digital del llibre de ponències del Seminari realitzat al mes de maig: L’atenció a la
maternitat a diferents països. La contribució de la llevadora. Així mateix, demanen que la degana
escrigui el pròleg de l’esmentada publicació.
22.10.2015 Correu de la Sra. Lucía Alcaraz demanant si es pot remetre a la resta de membres de la
Comissió de Llevadores la informació que adjunta sobre la recent creació del Observatorio de la
violencia obstétrica dins de l’associació El parto es Nuestro.

Coorganització Seminari L’atenció a la maternitat a diferents països. La contribució de la Llevadora,
dins del meeting COST. 6.5.2015
Recerca: Contribució de la llevadora en l’atenció al part normal. Estudi prospectiu a hospitals
públics de Catalunya
COMISSIÓ DE TABAQUISME:
Cristina Martínez Martínez, coordinadora (COIB) Representant Consell Assessor Tabaquisme.
Julia Mena Sánchez (COIB)
Antonio José López Barea (COITA)
Albert Bueno Brugués (COIGI)
Josep Miquel Jové Charles (COILL)
Guadalupe Ortega Cuelva, Agència Salut Pública Catalunya.
Reunions celebrades:
6
20 de gener, 23 de març, 5 de maig, 9 de juny, 15 de setembre i 3 de novembre.

Correspondència i documentació generada:
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18.2.2015 Tramesa per part de la coordinadora de la Comissió de l’esborrany del Manifest sobre el
control de tabaquisme que estan treballant.
23.3.2015 Comunicació dirigida als membres de la Comissió de Tabaquisme informant que el
Consell Plenari ha aprovat el Manifest en la seva sessió de 18 de març.
30.3.2015 La Sra. Lupe Ortega remet als membres de la Comissió de Tabaquisme el manifest on hi
consten els enllaços de les referències. Per part del Sr. Albert Bueno es remet el codi QR del
document.
13.4.2015 Correu de la coordinadora de la Comissió de Tabaquisme, dirigit a la degana, adjuntant el
manifest sobre el rol de les infermeres en el control de tabaquisme, amb els enllaços i el codi QR.
16.4.2015 Correu de la degana dirigit a la coordinadora i resta de membres de la Comissió de
Tabaquisme, felicitant-los pel treball realitzat sobre el rol de les infermeres en el control del
tabaquisme.
4.5.2015 Correu de la Sra. Cristina Martínez, coordinadora de la Comissió de Tabaquisme, dirigit a
la degana, adjuntant la nota de premsa i píndoles informatives de les iniciatives que es volen
impulsar en motiu del Dia Mundial Sense Tabac.
20.5.2015 Correu de la responsable de l’[rea de Comunicació del COIB, en relació al document de
difusió del manifest sobre tabaquisme, adjuntant una proposta de nota de premsa.
26 a 28.5.2015 Difusió del Manifest del Consell sobre el control del tabaquisme, així com de la nota
de premsa redactada.
9.7.2015 Correu de la coordinadora de la Comissió de Tabaquisme, dirigit a la degana, adjuntant la
proposta i el protocol d’un estudi per a estudiants d’infermeria per a realitzar en els propers dos
anys.
15.9.2015 Correu de la coordinadora de la Comissió de Tabaquisme adjuntant informació sobre la
conferència que tindr{ lloc a l’ICO el dia 21 de setembre per part del Professor Chapman, expert en
Salut Pública i Control del Tabaquisme de la Universitat de Sydney, per a difusió entre els membres
de la Comissió per si és del seu interès. Reenviament als membres de la Comissió de Tabaquisme.

Accions en el marc del Dia Mundial Sense Tabac 31.5.2015: Nota de premsa difusió Manifest,
publicacions de píndoles de salut.
Document generat: Manifest del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
sobre el control de tabaquisme.
Recerca: Estudi de consum de tabac en estudiants del Grau Universitari d’Infermeria a
Catalunya Coordinat per l’Institut Catal{ d’Oncologia.
COMISSIÓ SOCIOSANITÀRIA
Montserrat Gea Sánchez, coordinadora (COILL) Consellera del Consell
Ester López Luna (COIB)
Jordi Pujiula Masó (COIGI)
Lourdes Terés Vidal (COILL)
Manuela Bonillo Caballero (COITA)
Mercè Salvat Plana SEDENE

44

MEMÒRIA

EXERCICI

2015

Reunions celebrades:
2
26 de març, presencial i 16 de setembre, via skype, conjunta amb el Grup de treball de la recerca.
Correspondència i documentació generada:
2.3.2015 Comunicació de la Sra. Montse Gea dirigida als membres de la Comissió Sociosanitària,
informant-los de les darreres novetats sobre la recerca encetada sobre lideratge en centres de
llarga estada, i comunicant que la propera reunió tindrà lloc el dia 26 de març a les 15 hores.
15.5.2015 Correu de la Sra. Montse Gea dirigit als membres de la Comissió sociosanitària i als del
grup de treball de la recerca, amb un resum sobre l’estat del projecte.
10.9.2015 Correu de la coordinadora del projecte sociosanitari, Sra. Montse Gea, convocant als
membres de la Comissió i del Grup de Recerca, a una reunió virtual, mitjançant skype, que tindrà
lloc el dia 16 de setembre a les 13’30 hores, per tal de posar-los al dia del projecte. Anteriorment la
coordinadora es reunirà amb membres del subgrup de treball també presencial i via skype.
GRUP TREBALL LIDERATGE INFERMER
(Grup de treball puntual creat arrel de les queixes rebudes sobre la funció directiva de l’ICS)
Glòria Jodar Solà (COIB) coordinadora.
Margarita Puigvert Vilalta (COIGI)
Immaculada Ferré Jornet (COITA)
Mercè Porté Llotge (COILL)
Reunions celebrades:

0

Correspondència i documentació generada:
14.1.2015 Correu de la Sra. Glòria Jodar dirigit a la resta de membres del grup de treball sobre la
funció directiva de l’ICS, comunicant que s’ha cregut posposar la reunió prevista per al dia 21 de
gener, amb motiu de la recent incorporació de la Sra. Eul{lia Juvé com a Responsable d’Infermeria
de l’ICS, com a deferència, i fins poder mantenir amb ella una entrevista per explicar-li el projecte.
COMISSIÓ DESPLEGAMENT CATÀLEG SERVEIS AT. PRIMÀRIA
Pilar Espelt Aluja (COITA) coordinadora.
Núria Cuxart Ainaud (COIB)
Glòria Jodar Solà (COIB)
Montserrat Jove Mayol (COIGI)
Mercè Porté Llotge (COILL)
Reunions celebrades:
15 d’abril de 2015.

1

Correspondència i documentació generada:
24.2.2015 Correu de la degana dirigit a la Sra. Pilar Espelt demanant li indiqui la manera en què
s’organitzar{ la comissió de treball del projecte del cat{leg de serveis d’atenció prim{ria (un grup i
subgrups, o un grup sol) abans de fer la sol·licitud de representants als Col·legis.
2.3.2015 Correu de la degana dirigit als presidents dels Col·legis, en relació al projecte del catàleg
de serveis d’atenció prim{ria, sol·licitant la comunicació del representant que designin per a
participar en el grup de treball, atenent als criteris que es van comentar.
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3.3.2015 Comunicació de la presidenta del Col·legi de Tarragona informant que la Sra. Pilar Espelt
participarà també com a representant del Col·legi en la Comissió del cat{leg de serveis d’atenció
primària que coordina.
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REPRESENTACIÓ EN CONSELLS I COMISSIONS EXTERNES DE L’ADMINISTRACIÓ:
 CONSELL ASSESSOR SOBRE TABAQUISME A CATALUNYA.
Representant: Cristina Martínez Martínez.
 CONSELL ASSESSOR PLA PANDÈMIA GRIP.
Representant: Marta Vilanova Vilà
 CONSELL CATALÀ DE LA SALUT.
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa.
 COMITÈ CONSULTIU DE BIOÈTICA DE CATALUNYA.
Representants: Montserrat Busquets Surribas.
 PLE DEL FÒRUM D’ENTITATS DE PERSONES USU[RIES DE L’AUDIOVISUAL. CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA.
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa
 COMISSIÓ ASSESSORA ATENCIÓ MATERNOINFANTIL I ATENCIÓ SALUT AFECTIVA,
SEXUAL I REPRODUCTIVA.
Representant: Isabel Salgado Poveda
 CONSELL DE LA PROFESSIÓ INFERMERA
PLE:
Montserrat Teixidor Freixa
COMISSIÓ PERMANENT
Montserrat Teixidor Freixa
 CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES.
PLENARI:
Representants: Mª Angels Pérez García i Núria Balaguer Cerdà
CONSELL TÈCNIC D’INFERMERIA:
Mª Angels Pérez, Núria Balaguer, Mª Elena Giribert
 CONSELL ASSESSOR DEL SÍNDIC DE GREUGES PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA I
D’ALTRES TRACTES O PENES CRUELS, INHUMANTS O DEGRADANTS
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa
 COMISSIÓ NACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa
o

Grup de Treball sobre la Violència Masclista en Dones Adolescents i Menors d’edat
Representant : Montserrat Prat Tordera



CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa



CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE BARCELONA
Representant: Rosalia Santesmases i Masana.



CONSELL DE SALUT DEL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
Representant: Begoña Martí i Cañiz



CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANIT[RIA TERRES DE L’EBRE
Representant: Mª Lluïsa Brull i Gisbert.
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CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA LLEIDA
Representant: Josep Mª Camps i Balagué.



CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN
Representant: Josep Mª Camps i Balagué.



CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA
Representant: Carme Puigvert i Vilalta Pendent activar



CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA
Representant: Cristina Díez i Liesa.



COMISSIÓ PER AL PACTE NACIONAL DE SALUT A CATALUNYA
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa
Suplents: Josep Mª Camps i Balagué
Glòria Jodar i Solà

 CONSELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa
 CONSELL ASSESSOR DE L’AQUAS
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa
 COMISSIÓ TREBALL REGISTRES PROFESSIONALS SANITARIS CATALUNYA
Representant: Josep Mª Camps i Balagué
 COMISSIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA
Representant: Isabel Pera i Fàbregas
Suplent: Antoni Torrejón i Herrera
 CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
Representant: Margarita Puigvert i Vilalta. No constituïda.
Suplent: Glòria Jodar i Solà
 GRUP TREBALL CARTA DRETS I DEURES DELS CIUTADANS EN RELACIÓ AMB LA
SALUT I L’ATENCIÓ SANIT[RIA DE CATALUNYA
Representant: Joan Conesa Garrido

Correspondència i documentació generada:
Consell de Participació de l’ICS
Reunions celebrades: 5
25.3.2015, 15.4.2015, 8.7.2015, 4.11.2015
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
8.1.2015 Correu del secretari del Consell General de Participació de l’ICS, dirigit a la degana,
adjuntant el calendari de sessions per a l’any 2015.
23.12.2015 Correu del Consell d’Administració de l’ICS adjuntant el calendari de les sessions del
Consell General de Participació per a l’any 2016.
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Consell Català de la Salut
Reunions celebrades: 1
13.7.2015. Conjunta amb Consell de Direcció del S.C.S.
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
14.1.2015 Comunicació del secretari del Consell Català de la Salut, dirigida a la degana, informant
que el dia 20 de gener tindrà lloc el debat i votació del pressupost del Departament de Salut a la
Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, convidant-la a assistir-hi.
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
16.1.2015 Correu de la Sra. Mª Angels Pérez informant de les darreres novetats en relació a la
renovació dels membres del Consell Tècnic d’Infermeria, indicant que des del CCFCPS ja s’ha posat
en contacte amb totes les institucions.
19.1.2015 Correu electrònic de la Subdirecció General de Planificació i Desenvolupament
Professional, adjuntant l’escrit que es va remetre per error al Col·legi de Barcelona, en relació a la
renovació dels membres del Consell Tècnic d’Infermeria del CCFCPS.
24.2.2015 Comunicació de la degana dirigida als membres del Consell Plenari en relació a la
renovació dels membres del Consell Tècnic d’Infermeria del CCFCPS, sol·licitant la tramesa del
representant que ha de designar cada Col·legi. Així mateix informa, que a tenor de la urgència
manifestada per la presidenta del CTI, si no es diu res en contra abans del dia 26, el dia 10 de març a
les 16 hores, es mantindrà una reunió amb els representants de les societats científiques amb
l’especialitat reconeguda i ja desplegada, els actuals membres del C.T.I. i els presidents dels Col·legis
o representant en qui deleguin.
26.2.2015 Convocatòria de la degana, dirigida als presidents de les societats científiques amb
l’especialitat reconeguda i ja desplegada, als actuals membres del Consell Tècnic d’Infermeria del
CCFCPS, i als presidents dels Col·legis, convocant-los a una reunió que tindrà lloc el dia 10 de març a
les 16 hores, amb motiu de la renovació dels membres del C.T.I.
16.3.2015 Recordatori de la degana dirigit als presidents de l’ACIP, ASCISAM, i als Col·legis de
Barcelona i Tarragona, recordant que han de comunicar els representants per a formar part del
Consell Tècnic d’Infermeria del CCFCPS. Es reben els representats designats per aquestes
institucions.
23.4.2015 Escrit de la degana dirigit a les associacions que formaran part del Consell Tècnic
d’Infermeria, adjuntant els acords adoptats en la reunió del dia 10 de març, ja validats pel Consell
Plenari, indicant que si no diuen el contrari a finals de la propera setmana es farien arribar a la Sra.
Alicia Avila.
12.5.2015 Escrit dirigit a la Sra. Alícia Avila, com a secretària tècnica del Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries, comunicant la relació dels membres que formaran part
del Consell Tècnic d’Infermeria, així com els acords adoptats en la reunió d’institucions celebrada el
dia 10 de març de 2015, després de rebre l’acord de les institucions.
30.6.2015 Comunicació de la Sra. Mª Angels Pérez, dirigida a la degana, informant que urgeix
configurar un nou equip d’avaluadors, amb motiu de les baixes produïdes, proposant que es faci
saber als Col·legis i Associacions representades al Consell Tècnic d’Infermeria per si els interessa

49

MEMÒRIA

EXERCICI

2015

designar algun avaluador. A tal respecte indica que hi ha prevista una formació per al dia 15 de
juliol per part del CCFCPS.
3.7.2015 Comunicació de la degana dirigida a les presidentes i presidents dels Col·legis i
Associacions representades en el Consell Tècnic d’Infermeria del CCFCPS, traslladant la informació
que ha fet arribar la Sra. Mª Angels Pérez en relació a l’equip d’avaluadors, per si volen proposar
alguna persona, indicant que es comuniqui abans del dia 15 de juliol, data en la que hi ha prevista
una formació.
Es realitzen dues formacions per als avaluadors proposats per les institucions interessades: 15 de
juliol i 27 d’octubre (pels que no van designar-los a temps per la primera del 15 de juliol)
28.10.2015 Es rep de la Coordinació de les Professions Sanitàries la Resolució signada pel conseller
de Salut, per la qual es nomenen els membres del Consell Tècnic de Formació Infermera Continuada
del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

DELEGACIÓ FUNCIONS ACREDITACIÓ
14.7.2015 Reenviament per part del president del Col·legi de Barcelona del correu dirigit a la
coordinadora general en l’{mbit de les professions sanit{ries, pel qual s’indica que, després de
l’acord de suspensió temporal per ambdues parts del contenciós-administratiu interposat en el seu
dia pel COIB, només queda per tancar la signatura del conveni amb el Consell de Col·legis per al
trasp{s de la part administrativa de l’acreditació de la formació continuada. Per part de la Sra. Alícia
Avila es respon que ho trasllada al Sr. Carles Constante, director gral. de Planificació i Recerca en
Salut.
19.10.2015 Correu del president del Col·legi de Barcelona dirigit a la degana, demanant poder
conèixer la data de signatura de l’acord de trasp{s de la gestió de l’acreditació de la formació
continuada, a fi de procedir el dia abans al desistiment dels recursos contenciosos-administratius.
21.10.2015 Correu de la degana dirigit a la Sra. Alicia Avila, fent-li arribar la proposta del president
del Col·legi de Barcelona i demanant si es pot comunicar el més aviat possible la data de la
signatura del conveni per al traspàs de la gestió administrativa de l’acreditació.
29.10.2015 Correu de la degana dirigit al president del Col·legi de Barcelona, comunicant, als
efectes del desistiment dels contenciosos, que el proper dia 6 de novembre tindrà lloc la signatura
del conveni entre el Departament de Salut i el Consell pel traspàs de la gestió administrativa de
l’acreditació de la formació continuada.
29.10.2015 Comunicació de la Coordinació de les Professions Sanitàries confirmant que la signatura
del conveni pel traspàs de la gestió administrativa de l’acreditació de la formació continuada ser{ el
dia 6 de novembre a les 13 hores al Departament de Salut. Comunicació de la degana dirigida als
presidents dels Col·legis.
5.11.2015 Comunicació del gerent del Col·legi de Barcelona dirigida a la Sra. Alicia Avila, amb còpia
a la degana del Consell, adjuntant els escrits adreçats del Jutjat Contenciós Administratiu núm 9 de
Barcelona, sol·licitant la conformitat en el desistiment dels procediments contenciosos interposats
pel COIB, deixant sense efecte la vista assenyalada pel dia 10 de setembre i acordant l’arxiu
definitiu de les actuacions.
6.11.2015 Signatura del conveni de delegació de funcions públiques pròpies del departament
competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya en matèria d’acreditació de la
formació infermera continuada en el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
10.12.2015 Reunió al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries entre la
degana sortint (Montserrat Teixidor) i la degana entrant (Núria Cuxart), presidenta del Consell
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Tècnic d’Infermeria (Mª Angels Pérez), membre del CTI (Rosa Bayot), amb la coordinadora General
de les Professions Sanitàries (Alícia Avila) i membres de la Subdirecció General de Planificació i
Desenvolupament Professional (Maria Nolla i Toni Corbella) on s’informa al Consell que s’ha de
contactar amb Meditecnologia, empresa del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, per poder
accedir a l’aplicatiu Acredita per desenvolupar les tasques delegades.
Fòrum d’entitats de les persones usu{ries de l’audiovisual. Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
Reunions celebrades: cap.
Correspondència:
19.1.2015 Correu del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, dirigit a la degana,
adjuntant-li el document Recomanacions famílies i internet, per a les seves aportacions.
19.5.2015 Correu del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya informant que han iniciat
el procés de treball del Llibre Blanc de l’Audiovisual.
Es reben mensualment invitacions per assistir a les sessions d’esmorzars informatius del Fòrum de
la Comunicació.
Grup de treball per a la revisió i actualització de la Carta de Drets i Deures de la ciutadanania
en relació amb la salut i l’atenció sanit{ria.
Grup de treball puntual
Grup 4 “Accessibilitat al sistema de salut i qualitat assistencial”
Reunions celebrades: 2
30 de gener i 12 de març
Grup 5 “Promoció de la Salut i Prevenció de la malaltia”
Reunions celebrades: 2
29 de gener i 13 de març
Jornada de treball: 20 de març.
Reunions Plenari: 29 d’abril, 20 de maig, 15 de juny, 18 de juny i 26 de juny
En aquests grups de treball ha participat com a representant del Consell el Sr. Joan Conesa, havent
assistit la Sra. Mª Antònia Campo a algunes reunions en el seu lloc. La Sra. Montserrat Teixidor
també ha participat com a representant en les reunions del Plenari.
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
1.4.2015 Es rep de la Direcció Assistencial de l’ICS, el document resultant de la jornada de treball
del Programa de promoció de drets i deures i de la participació de ciutadans, pacients i
professionals celebrada el passat dia 20 de març.
4.5.2015 Es rep de la Gerència d’Atenció Ciutadana, l’esborrany preliminar de la Carta de Drets i
Deures amb les aportacions rebudes al llarg de la sessió del Grup Plenari, per a la recollida
d’aportacions, com a molt tard fins el 11 de maig.
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29.5.2015 Escrit del Sr. Joan Conesa adjuntant les seves consideracions al document d’esmenes del
Sr. Antoni de Juan a l’esborrany de Carta de Drets i Deures. Reenviament a la Gerència d’Atenció
Ciutadana.
29.5.2015 Tramesa a la Gerència d’Atenció Ciutadana dels suggeriments realitzats pel Sr. Joan
Conesa al document del Sr. Antoni de Juan. També s’adjunta en un nou correu la resta d’aportacions
del Consell a l’esborrany preliminar.
8.9.2015 Correu del gerent d’Atenció Ciutadana, dirigit al Sr. Joan Conesa, en relació al projecte
d’actualització de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció
sanitària, agraint la participació als membres dels grups de treball, i informant que el Govern va
acordar el coneixement de la nova Carta, oficialitzant la substitució de la del 2011 per la nova
proposta.
20.10.2015 Comunicació del gerent d’Atenció Ciutadana del CatSalut informant de la publicació de
la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanit{ria, juntament
amb la documentació de suport editada, adjuntant l’enllaç corresponent.
Document generat: Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció
sanitària
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
Reunions celebrades: 6
9 de febrer, 23 de març, 2 de juliol, 13 de juliol (conjunta amb el Consell Català de la Salut), 21 de
setembre, 30 de novembre
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
23.1.2015 Es rep del secretari del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, el document
“Reglament marc del Consell de Direcció dels Sectors Sanitaris”.
9.4.2015 Es rep del secretari del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, el document
“Resum executiu del Pla del Consell Interterritorial del SNS (CISNS) de 26 de març de 2015.
14.5.2015 Es rep del secretari del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, convocatòria
dirigida a la degana, de la reunió que tindr{ lloc el dia 18 de maig a les 16’30 hores.
2.9.2015 Per part del secretari del Consell de Direcció del SCS es remet a la degana el Resum
executiu del Pla del Consell Interterritorial del SNS de 29 de juliol de 2015.
Comissió Nacional contra la Violència Masclista
Reunions celebrades: 2
15 de juliol i 11 de desembre.
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
16.3.2015 Comunicació de la Comissió Nacional contra la Violència Masclista, dirigida a la degana i
a la resta de representants de la Comissió, adjuntant projecte de decret de les indemnitzacions i
ajuts per a dones víctimes de violència, per a les seves observacions, abans del dia 24 de març.
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Grup de Treball sobre la Violència Masclista en Adolescents i Menors d’edat.
Reunions celebrades: 7
27 de gener, 10 de març, 12 de maig, 2 de juny, 14 de juliol, 27 d’octubre, 15 de desembre.
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
10.2.2015 Comunicació de la responsable del Grup de Treball sobre adolescents i violència
masclista, dirigit a la Sra. Montserrat Prat, adjuntant la proposta de capítol sobre adolescents i
violència masclista per a les seves esmenes o suggeriments.
19.2.2015 Comunicació de l’Agència Catalana de la Joventut, dirigida a la Sra. Montse Prat,
informant-la sobre la conferència que tindr{ lloc l’endem{ “L’aprenentatge de l’amor. Una
pedagogia crítica contra la violència de gènere”, i adjuntant l’estudi Jóvenes y género. Estado de la
cuestión
30.4.2015 Es rep de l’Agència Catalana de la Joventut, invitació dirigida a la Sra. Montse Prat, per a
l’acte de presentació de dues publicacions en relació a la prevenció de les relacions abusives en els
adolescents, que tindrà lloc el dia 6 de maig a les 10 hores.
Consell Assessor Tabaquisme
Reunions celebrades: 1
18 de febrer.
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
9.9.2015 Correu del Programa Prevenció i Control del Tabaquisme, dirigit a la Sra. Cristina
Martínez, en relació a la designació de la Unitat de Control del Tabac del Institut Catal{ d’Oncologia,
per part de l’OMS, com a Centre Col·laborador per al Control del Tabac, informant que l’acte públic
de presentació tindrà lloc el dia 14 de setembre a les 12 hores.
17.11.2015 Comunicació del Responsable de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum dirigit a la
Sra. Cristina Martínez com a membre del Consell Assessor sobre Tabaquisme, adjuntant invitació
per a la XIII Trobada de la XCHsF, que tindr{ lloc el dia 23 de novembre a les 9’30 hores.
4.12.2015 Correu del Programa de Prevenció i Control del Tabaquisme dirigit a la Sra. Cristina
Martínez, adjuntant informació sobre la Jornada de Prevenció del Tabac “in memoriam” Empar
Valdivieso, que tindrà lloc el dia 21 de gener.
Consell de les Professions Sanitàries
Reunions celebrades: 2
25 de febrer i 21 de juliol
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
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26.1.2015 Escrit del conseller de Salut dirigit a la degana, en relació a la participació en el Consell
de les Professions Sanitàries de Catalunya.
23.2.2015 Comunicació de la Sra. Alicia Àvila, en la seva condició de secretària del Consell de les
Professions Sanitàries de Catalunya, adjuntant la proposta de reglament de funcionament intern de
l’esmentat Consell.
3.3.2015 Es rep del Departament de Salut nota de premsa sobre la reunió constitutiva del Consell
de les Professions Sanitàries de Catalunya.
13.5.2015 Es rep de la Sra. Alicia Àvila, per indicació del president del Consell de les Professions
Sanitàries de Catalunya, la informació del Ple del Consell Interterritorial del SNS del dia 26 de març,
en aquells temes relacionats amb els objectius del Consell de les Professions.
Consell Assessor de l’AQuAS
Reunions celebrades: 1
18 de març,
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
24.3.2015 Es rep de l’Oficina Tècnica de l’AQuAS documentació per a la degana, que fa referència a
la reunió que es va celebrar el dia 18 de març.
9.4.2015 Comunicació del director de l’AQuAS dirigit a la degana, com a membre del Consell
Assessor, donant informació sobre l’estat de situació del Projecte VISC+
10.4.2015 El director de l’AQuAS remet als membres del Consell Assessor el posicionament que el
COMB ha emès en relació amb el Projecte VISC+. Reenviament als membres del Consell Plenari.
10.4.2015 Correu del director de l’AQuAS oferint-se a explicar el projecte als membres del Consell,
si la degana ho considera convenient.
13.4.2015 Correu de la Sra. Glòria Jodar en resposta al de la degana sobre el Projecte VISC+,
proposant convocar al Dr. Argimon per a informar sobre el mateix.
13.4.2015 Correu de la Sra. Núria Cuxart en relació a la comunicació sobre el Projecte VISC+
11.5.2015 El director de l’AQuAS remet als membres del Consell Assessor l’informe emès pel
Comitè de Bioètica de Catalunya sobre el Projecte VISC+
25.5.2015 Es rep de l’AQuAS comunicació dirigida a la degana, com a membre del Consell Assessor,
avançant que el dia 15 de juny tindr{ lloc l’acte públic de presentació de l’informe de la Central de
Resultats de l’{mbit hospitalari (dades 2014) En data 28 de maig es rep comunicació indicant que,
finalment, l’acte tindr{ lloc el dia 10 de juliol.
15.6.2015 Correu del director de l’AQuAS dirigit a la degana adjuntant l’enllaç al document que ha
publicat el Síndic de Greuges “Informe sobre l’ús de les bases de dades sanit{ries (projecte VISC+)”
pel qual manifesta defensar la utilitat del projecte sempre que se’n garanteixi la seva
confidencialitat i ús correcte.
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Consell de Participació de l’AQuAS
Reunions celebrades: 1
19 de juny
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
29.4.2015 El director de l’AQuAS envia comunicació a la degana, avançant el contingut de la carta
que es rebrà per correu ordinari sol·licitant la designació de representant, a causa de la necessitat
de constituir a la major brevetat el Consell de Participació de l’AQuAS, que es reunir{ el dia 25 de
maig.
6.5.2015 Escrit del director de l’AQuAS dirigit a la degana, avançat per correu electrònic el dia 29
d’abril, comunicant la creació del Consell de Participació de l’AQuAS i sol·licitant la designació d’un
representant per part del Consell, atenent a que la reunió constitutiva tindrà lloc el dia 25 de maig.
Reenviament als Col·legis per a les seves propostes de representant.
15.5.2015 Escrit de la degana dirigit al director de l’AQuAS, comunicant el nomenament de la Sra.
Judith Roca per a formar part del Consell de Participació de l’AQuAS.
22.5.2015 Es rep correu de l’AQuAS comunicant que la reunió del Consell de Participació prevista
per al dia 25 de maig queda anul·lada, passant a realitzar-se el dia 19 de juny. Reenviament a la Sra.
Judith Roca.
18.6.2015 Comunicació de l’AQuAS dirigida a la Sra. Judith Roca, confirmant que el dia 19 de juny
tindrà lloc la reunió constitutiva del Consell de Participació de l’AQuAS.
26.6.2015 Invitació del director de l’AQuAS dirigida a la Sra. Judith Roca, com a membre del recent
constituït Consell de Participació de l’AQuAS, convidant-la a la presentació dels informes de la
Central de Resultats (Dades 2014) en els {mbits hospitalari, d’atenció prim{ria, sociosanitari i de
salut mental i addiccions, que tindrà lloc el dia 10 de juliol a les 12 hores.
Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o
Penes Cruels, Inhumans o degradants.
Reunions celebrades: 4
23 de març, 15 de juny, 28 de setembre i 14 de desembre.
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
17.6.2016 Invitació del Síndic de Greuges, dirigida a la degana, per la jornada El paper del metge en
la detecció i prevenció del maltractament al detingut, que tindrà lloc al Col·legi de Metges, el dia 26
de juny amb motiu del Dia Internacional de les Nacions Unides de suport a les Víctimes de la
Tortura.
10.12.2015 Tramesa per part del Consell Assessor per a la prevenció de la Tortura, de l’esborrany
de l’informe anual del Mecanisme Catal{ per a la Prevenció de la Tortura, per a la reunió del dia 11
de desembre.
16.12.2015 Presentació davant la Mesa del Parlament de Catalunya de la candidatura de la Sra.
Núria Cuxart com a representant al Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.
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Consell de Salut de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre
Reunions celebrades: 2
16 d’abril, 10 de juliol,
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
23.3.2015 Es rep invitació de la Regió Sanit{ria Terres de l’Ebre, dirigida a la Sra. Lluïsa Brull, per
assistir a diferents actes en relació a nous consultoris, que tindran lloc el dia 28 de març
20.5.2015 Invitació dirigida a la Sra. Mª Lluïsa Brull de la Regió Sanit{ria de les Terrers de l’Ebre,
convidant-la a la III Jornada sobre la Implementació del Pla de Salut 2011-2015, que tindrà lloc el
dia 27 de maig.
21.9.2015 Correu electrònic de la Regió Sanit{ria Terres de l’Ebre, dirigit a la Sra. Mª Lluïsa Brull
adjuntant el Decret 201/2015 dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic
de Catalunya que modifica substancialment la composició del Consell de Salut de la Regió i indicant
que fins que no es constitueixi el nou Consell aquest continuarà funcionant normalment.
Consell de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona
Reunions celebrades: 2
5 de maig i 13 de juliol.
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Consell de la Professió Infermera. Comissió Permanent
Reunions celebrades: 1
7 de maig,
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
15.6.2015 Comunicació de la Direcció Estratègica d’Infermeria adjuntant nota de premsa sobre la
presentació per part del Departament de Salut del document Indicadors d’avaluació de les cures
infermeres.
Consell de Salut de la Regió Sanitària de Lleida
Reunions celebrades: 1
8 de juliol.
Correspondència:
6.7.2015 Comunicació del Sr. Josep Mª Camps reenviant la convocatòria que ha rebut per a la
propera reunió del Consell de Salut de la Regió Sanitària de Lleida, que tindrà lloc el dia 8 de juliol a
les 10 hores.
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Consell de Salut de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona
Reunions celebrades: 1
10 de juliol.
Correspondència:
9.7.2015 Tramesa per part de la Sra. Cristina Díez, de la convocatòria que ha rebut per a la propera
reunió del Consell de Salut del Camp de Tarragona, que tindr{ lloc el dia 10 de juliol a les 9’30
hores.

REPRESENTACIÓ EN L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE
CATALUNYA:
Junta Associació: Montserrat Teixidor Freixa
Taula Tècnica: Josep Mª Camps Balagué
Taula Lletrada:
Correspondència i documentació generada:
Taula Tècnica:
Reunions celebrades:
30 de gener, 27 de febrer, 27 de març, 24 d’abril, 29 de maig, 10 de juliol, 2 d’octubre, 27 de
novembre,
Correspondència: Convocatòries de les reunions i correus relacionats.
Altres:
5.2.2015 Comunicació del president de la Intercol·legial, en relació a la tramitació del projecte de
llei catalana de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, adjuntant les
consideracions generals i la proposta d’esmenes transversals elaborades per la Taula Lletrada i
aprovada per la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial. També s’aprofita la tramesa per
adjuntant diverses notícies que semblen confirmar una paralització del projecte de llei estatal de
serveis i col·legis professionals.
30.12.2015 Correu del Sr. Jordi Martí, de l’Associació Intercol·legial, dirigit al Sr. Josep Mª Camps,
convocant-lo a una reunió el dia 20 de gener a les 10 hores, per tractar el Congrés de les Professions
Col·legiades.

REPRESENTACIÓ EN EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA:
ÒRGANS:
PLENO:
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa
CONSEJO INTERAUTONÓMICO:
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa

57

MEMÒRIA

EXERCICI

2015

No s’han rebut convocatòries de reunions.
COMISSIONS:
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DE LA PROFESIÓN Y PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
Representant: Montserrat Teixidor i Freixa, com a membre del Consejo Interautonómico
No s’han rebut convocatòries de reunions.
REPRESENTACIÓ EN LA SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT:
Reunions celebrades: 1 (Assemblea General)
21 de maig.
2.2.2015 Escrit dirigit a la vicepresidenta de la Societat Catalana de Mediació en Salut, comunicant
l’acord del Consell Plenari de 21 de gener pel qual s’aprova la participació del Consell en la SCMS.
18.2.2015 Es rep informació de la Sra. Rosa Heras, de la Societat Catalana de Mediació en Salut, en
relació al tema de la formació d’infermeres.
23.3.2015 Es rep comunicació de la Societat Catalana de Mediació en Salut informant que membres
de l’equip de mediadors i mediadores realitzaran un curs al Col·legi d’Infermeres de Girona en
sessions que es faran els dies 28 de maig, 4 de juny, 8 d’octubre i 15 d’octubre.
16.11.2015 Tramesa per part de la Secretaria Tècnica de la Societat Catalana Mediació en Salut,
d’invitació per assistir a la Jornada “Seguretat del pacient, qualitat i mediació”. La mediació com a
eina per a la seguretat del pacient, que tindrà el dia 2 de desembre
29.12.2015 Es rep de la Societat Catalana de Mediació, convocatòria per a l’Assemblea General, que
tindrà lloc el dia 3 de març de 2016 a les 18 hores, per elegir els nous membres que han de formar
part de la Junta Directiva de la SCMS.
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ALTRES REPRESENTACIONS ACTES I JORNADES:
Degana: Debat i votació del pressupost del Departament de Salut a la Comissió de Salut del
Parlament de Catalunya. 20.1.2015
Degana: Jornada sobre l'Indicador global d'adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya
per part de l’Oficina de Canvi Clim{tic a Catalunya . 6.2.2015
Degana: Acte sobre la Inauguració de l'exposició "Identitat Esculpida . Invitació per part del
Secretari General de l’Esport i la Presidenta de l’Institut Catal{ de les Dones. 10.2.2015
Degana: Congreso Nacional Gestión Clínica “Realidad o ficción”. 11-13.2.2015
Degana: Jornades Tecnològiques del CAC. El dividend digital: conseqüències i perspectives de futur.
12.2.2015.
Degana: Conferència Conseller Salut amb motiu del III Esmorzar-Col·loqui: Viabilitat, recuperació i
progressió de la sanitat pública de Catalunya. 25.2.2015
Degana: I Jornada d'Empresa Saludable del COIB. 26.2.2015
Degana: Impartició sessió Màster enfermeria Universitat de Navarra a Pamplona. 3.3.2015
Degana: Impartició sessió Màster enfermeria Universitat de Navarra a Sant Sebastià. 4.3.2015

Degana: Acte de signatura l’Acord Marc entre el Departament de Salut,
el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, l’Institut Catal{ de la Salut i les
Patronals de l’{mbit sanitari per establir el Marc de Col·laboració dels
professionals de salut com a cooperants en els països originaris de
l’epidèmia del virus ebola. 17.3.2015

Degana: Membre de la Comissió Avaluadora Premis Santa Madrona. Sopar entrega premis.
17.3.2015
Degana: Seminari. L’atenció a la maternitat a diferents països. La contribució de la Llevadora.
6.5.2015

Degana: XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Historia de la
Enfermeria. Ponent. 7 i 8.5.2015

Degana: Acte de presentació de la Guia d’Actuació Infermera
d’urgències i emergències prehospital{ries. Participació taula de
benvinguda i presentació. 12.5.2015

Degana: Acte de concessió de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari. 12.5.2015
Degana: Jornada "Avançant en psoriasi". Taula benvinguda. Consell coorganitzador. 19.5.2015
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Degana: Acte de Cloenda i Lliurament de Premis de l'Acadèmia. Premi Carolina Menéndez a Isabel
Pera. 19.5.2015
Degana: Acte Dia Infermera Hospital d’Olot. Conferenciant: “Més cura a les cures: Una proposta per
a la Humanització i la professionalitat". 22.5.2015
Degana: Acte homenatge Mariona Creus Departament Salut. 22.5.2015
Degana: 7è Dimarts Innovador EUI Gimbernat. 26.5.2015
Degana: Acte de presentació llibres 2 i 3 (Col·lecció Reforma Horària). 28.5.2015
Degana: Jornada Evolució i perspectives del sector sanitari privat. ACES. 3.6.2015

Degana: Jornada "Indicadors d'Avaluació de les Cures Infermeres"
Direcció Estratègica d’Infermeria. Participació en taula inaugural.
10.6.2015

Degana: V Jornada Nacional i VII Jornada Catalana de l'Associació Catalana d'Infermeres pel control
de la infecció (ACICI) Participació en taula inaugural. 11.6.2015
Degana: V Jornada de benvinguda d’infermeres residents de família i comunit{ria. Participació en
taula inaugural. 11.6.2015

Degana: Festa dels Jubilats Col·legi de Tarragona. Presidència. Acte
de benvinguda. 12.6.2015

Degana: Debat General del Sistema Sanitari Públic de Salut, Parlament de Catalunya. 17.6.2015
Degana: Sopar tertúlia de la Societat Catalano Balear d'Infermeria. 17.6.2015
Degana: Inauguració de la nova seu de l’AIFiCC. 18.6.2015
Degana: Jornada “El paper del metge en la detecció i prevenció del maltractament al detingut”.
26.6.2015

Degana: Acte de signatura dels Acords de voluntats Departament de
Salut, Consell i Col·legis P rescripció infermera i Autonomia de gestió.
1.7.2015

Degana: Jornada pr{ctica d’eines de continuïtat assistencial en el Model d’Atenció Integrada COIB.
Participació taula de benvinguda. 2.7.2015
Degana: Jornada Noves tecnologies en la RHB dels pacients amb Ictus. 3.7.2015
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Degana: Inauguració "Summer School 2015, de l'EANS".
Participació taula de benvinguda. 6.7.2015

Degana: Jornada de Presentació de les Línies de Futur del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.
6.7.2015
Degana: Acte de Commemoració del cinquantenari de la mort del Dr. Ignasi Barraquer i Barraquer
(1884 –1965) 7.7.2015
Degana: Jornada de consens: “Gestió infermera de la demanda” COIB. Participació taula de
benvinguda. 9.7.2015
Degana: Sopar de Gala de la Summer School EANS 2015. 9.7.2015
Degana: Acte de presentació dels informes de la Central de Resultats àmbits hospitalari, atenció
primària sociosanitari i salut mental i addiccions. 10.7.2015
Degana: Acte de presentació del projecte Decisions Compartides. 16.7.2015
Degana: Acte de presentació del Consell Assessor per a la Reforma Horària. 20.7.2015
Degana: «Festa dels Candidats del Sí». 28.8.2015
Degana: 21a Sessió Fòrum de la Comunicació "Comunicar en temps de canvis". 8.9.2015
Degana: Jornada presentació informe Central de Resultats de Recerca en Ciències de la Salut: dades
2013. 10.9.2015
Degana: Acte d'inauguració del curs acadèmic 2015-2016 al Campus d'Igualada del primer curs del
Grau en Infermeria. Participant en taula de benvinguda. 15.9.2015
Degana: I Jornada TIC d’Infermeria Familiar i Comunit{ria AIFICC. Acte benvinguda i moderadora
primera taula. 15.10.2015
Degana: Acte de Lliurament dels certificats d'acreditació dels equips d'atenció primària. 21.10.2015
Degana: III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. 22.10.2015
Degana: Acte de Lliurament Document Comissió Participació ICS. 22.10.2015
Degana: 3a Jornada Catalana
6.11.2015

d’Infermeria del Treball i Salut Laboral. Participant en taula.

Degana: Acte de signatura del Conveni de delegació de funcions públiques pròpies del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya en matèria d’acreditació de la formació infermera
continuada en el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. 6.11.2015
Degana: Activitats amb motiu del 60 aniversari de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Entrevista
Federico Mayor Zaragoza. 9.11.2015
Degana: membre Comitè Organitzador celebració 25è aniversari de la LOSC, 30 anys de l’aparició
del Decret 84/85 de Reforma de l’APS a Catalunya i 30 anys del Decret de creació de la XHUP.
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Degana: III Jornada de Salut Integrativa del Consorci Sanitari de Terrassa. Participació juntament
amb la consellera Montse Gea en una ponència sobre l’evidència de ter{pies complement{ries.
13.11.2015.
Degana: Acte de Presentació de la nova Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació a la salut i
l'atenció sanitària. 25.11.2015

Consellera Montse Gea: III Jornada de Salut Integrativa del Consorci Sanitari de Terrassa.
Participació juntament amb la degana en una ponència sobre l’evidència de ter{pies
complementàries. 13.11.2015.
Conseller Joan Conesa: Acte de Presentació de la nova Carta de Drets i Deures de la ciutadania en
relació a la salut i l'atenció sanitària. 25.11.2015
Consellera Mª Lluïsa Brull: III Jornada Pla de Salut RS Tarragona i Terres de l'Ebre. 27.5.2015
Mª Antonia Campo: Jornada de Treball “Programa de promoció de drets i deures dels pacients i de
participació dels ciutadans, pacients i professionals”. 6.3.2015
Mª Antonia Campo Osaba, per delegació conseller Joan Conesa: Jornada de Treball del “Programa de
drets i deures dels pacients i participació de pacients, professionals i ciutadania”. 20.3.2015
Mª Antonia Campo, membre Comitè organitzador XIX Jornades de Psoriasis i Artritis Psoriàsica.
Maig 2015.
ALTRES REUNIONS CELEBRADES:

Degana, Presidentes i Presidents Col·legis, així com diferents societats científiques: Compareixença
Parlament de Catalunya per a informar sobre el posicionament amb relació a la revisió i redefinició
del paper de la infermeria en el sistema sanitari, i demanant resolució de diferents temes
imprescindibles per la professió infermera. 29.1.2015
Degana i Presidentes i Presidents Col·legis: Reunió amb Director de Serveis i Coordinadora General
en l’{mbit de les professions sanit{ries del Departament de Salut. Renovació Acord Govern
134/2010. 18.2.2014
Degana i Presidentes i Presidents Col·legis. Dinar de Treball amb Conseller de Salut i Assumpció
Laïlla. 27.2.2015

Degana i representants dels Col·legis. Reunió amb representants del
SEM i equip de coordinació i redacció de la Guia d'actuació
infermera d'urgències i emergències prehospitalàries, formalitzant
l’aval del Consell atorgat a la Guia. 20.3.2015

Degana i representants Col·legis: Reunió al Parlament amb la diputada Alba Vergés, portaveu d’ERC
a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, i Francesc Iglésies, Vicesecretari general d'Acció
Política d’ERC. 17.7.2015
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Degana, Joan Conesa (Responsable de vocalia d’Infermeria del Treball del COIB), Consol Serra (UD
Medicina del Treball Mateu Orfila) i Miquel Àngel Calderó (president Associació Catalana
d’Infermeria del Treball i Salut Laboral) Reunió especialitat salut laboral. 3.9.2015
Consellera Glòria Jodar, en representació de la Degana: Reunió convocada per l'ACDI a les
direccions infermeres. 23.3.2015
Membres Consell Plenari. Presentació del Projecte VISC+ per part del Director de l’AQuAS en la
sessió del 13.5.2015.

Per part de la Degana també s’ha donat resposta a les sol·licituds d’entrevistes rebudes enguany
amb diferents representants i professionals.
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POSICIONAMENTS i ADHESIONS:
Propis:
Posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari.
Document subscrit pel Consell, Col·legis i diferents societats científiques, entregat durant la
compareixença davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya en data 29.1.2015 pel qual
es demana que es resolguin diferents temes clau per la professió infermera.
Manifest del Consell sobre el control del tabaquisme. Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac 2015.
Participació:
Adhesió a la petició de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, que elevarà a la
presidenta del Parlament de Catalunya, demanant que s’aprovi una declaració parlamentària en
favor de que els Drets Sexuals i Reproductius, com a drets fonamentals de les persones, siguin
incorporats el Marc de Desenvolupament Post 2015 que regirà en els propers anys a nivell mundial
Manifest dels Col·legis Professionals Sanitaris sobre el sistema sanitari de Catalunya en el moment
polític actual. (Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya, Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Col·legi de Psicòlegs de
Catalunya, Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Col·legi de Podòlegs de Catalunya)
DOCUMENTS GENERATS:
Publicació digital en castellà i anglès de la Guia de bones pr{ctiques basada en l’evidència:
millorem la qualitat de vida i el benestar de les persones mitjançant les teràpies
complementàries.
Versió preliminar “La formació, docència i recerca en les infermeres de Salut Mental: Anàlisi i
diagnòstic de situació a Catalunya”
AL·LEGACIONS REALITZADES:
Al·legacions al Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya.
Al·legacions a la Proposta d’acord pel qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la
constitució del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida.
SUBVENCIOS ATORGADES
Meeting del projecte COST Action 1405. Col·laboració econòmica de 600 euros.
Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Col·laboració econòmica de 600
euros.
Summer School 2015, de l’European Academy of Nursing Sciences, organitzada per l’Hospital Clínic.
Col·laboració econòmica de 600 euros, i tramesa dels 160 exemplars del Codi d’Ètica sol·licitats per
entregar als participants.
XXII Seminario Español de Nefrologia de la EDTNA/ERCA. Col·laboració econòmica de 600 euros.
I Congrés Catal{ d’Infermeria i Salut Escolar. Col·laboració econòmica de 600 euros.
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Conferència sobre Ecologia Emocional, en el marc del curs sobre Emergències Extrahospitalàries
organitzat per l’AUCer en col·laboració amb l’Hospital de Puigcerd{ i l’Hospital Cerdanya.
Col·laboració econòmica de 300 euros.
IX Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías. Col·laboració econòmica de 600 euros.
III Jornada Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral. Col·laboració econòmica de 600 euros.
SUPORTS ATORGATS
Suport a les III Jornades CoDiNuCat i el I Congrés de la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica
Clínica.
Suport a la III Jornada d’Infermeria Nefrològica, de la Fundació Puigvert.
Suport al curs online Alimentación y Nutrición en la Infancia, de FUFOSA.
Suport a la III Jornada d’Infermeria Humanista i VIH, del Departament d’Infermeria de la UB.
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RELACIO DE GRUPS I ENTITATS EXTERNES AMB ESPAI AL CONSELL:
-

Associació Catalana d’Infermeria del Treball. Seu. Actualment inoperativa però no donada
de baixa per part de la seva junta.

-

CAPSM. Centres Atenció Primària Salut Mental Catalunya. Espai i suport administratiu.

-

CSMIJ. Centres Salut Mental Infanto Juvenil Catalunya. Espai i suport administratiu.

-

Grups de treball tutors de residents salut mental de Catalunya. Espai

-

Grup de treball especialitat salut mental. Espai.

-

Consell Redactor revista Àgora. Espai

-

Grup d’Infermeria Experta en Estomater{pia de Catalunya (GIEEC). Espai tallers preparació
Congrés 2016.
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SESSIONS CELEBRADES I ACORDS ADOPTATS
CONSELL PLENARI:
Sessions celebrades: 11
CONSELL ASSESSOR:
Sessions celebrades: 1
ACORDS ADOPTATS:
Consell Plenari 21.1.15
-

S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per al meeting del projecte COST
Action 1405 “BIRTH. Building Intrapartum Research Trough Health”.

-

S’acorda per unanimitat la participació del Consell en la Societat Catalana de Mediació en
Salut.

-

S’acorda per unanimitat la creació de la Comissió de Salut Mental del Consell, coordinada
per la Sra. Rosa Suñer, i formada per un representant per part de cada Col·legi, i un
representant de l’ASCISAM.

Consell Plenari 18.2.15
-

S’acorda per unanimitat endegar el projecte del cat{leg de serveis d’atenció prim{ria, que
liderar{ la Sra. Pilar Espelt. També s’acorda la creació d’una comissió de treball, formada
per representants de cada Col·legi, i coordinada per la Sra. Espelt.

-

S’acorda per majoria, proposar per a la Medalla Josep Trueta al mèrit sanit{ria d’aquest any
a la Sra. Maria Victoria Sanfeliu Cortés.

Consell Plenari 18.3.15
-

S’acorda per majoria el compromís per part dels Col·legis de donar suport als projectes
infermers, per tal d’ajudar a conquerir espais en relació a vacants de c{rrecs directius a
l’ICS.

-

S’acorda per majoria atorgar un ajut de 600 euros per al Congrés Iberoameric{ de Recerca
Qualitativa en Salut (ICS).

-

S’acorda per majoria atorgar un ajut de 600 euros per a la Summer School 2015, de
l’European Academy of Nursing Sciences, així com la tramesa dels exemplars del Codi
d’Ètica que sol·liciten, 160 en principi.

-

S’acorda per unanimitat atorgar l’aval a la Guia d’actuació infermera d’urgències i
emergències prehospitalàries.

-

S’acorda per unanimitat el Manifest del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya sobre el control del tabaquisme

-

Es ratifiquen per unanimitat els acords adoptats en la reunió d’institucions celebrada el dia
10 de març de 2015 amb motiu de la renovació dels membres del Consell Tècnic
d’Infermeria del CCFCPS:
-

Reunió anual (mínim un cop l’any). Membres Consell Tècnic Infermeria, Societats
Científiques, i Col·legis i Consell.
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-

En relació a les 3 places d’experts designades pel Conseller (qui ha donat el seu
beneplàcit perquè siguin proposades pel Consell) es decideix per consens el següent:
2 places societats científiques
1 plaça Col·legi Professional

-

Les 5 societats científiques vigents quedaran representades segons l’establer en el
decret (3) i amb la proporció anterior (2). Quan s’incorporin les noves unitats docents
de la resta d’especialitats, entraran a formar part d’un sistema rotatori, tenint en
compte que les primeres que sortiran seran les que porten més temps formant part del
C.T.I. (llevadores i salut mental)

-

La persona que representarà al Col·legi de Lleida serà la Sra. Rosa Bayot en tant en
quant no hagi de rotar l’especialitat de salut laboral, al ser el seu president membre del
Col·legi de Lleida. Si això es produeix el Col·legi de Lleida recuperaria el lloc ocupat per
la Sra. Rosa Bayot.

-

Els representants, tants dels Col·legis com de les societats científiques, seran
identificats per la seva expertesa en el desenvolupament de la formació contínua.

-

S’acorda per majoria donar suport al Curs Online Nutrición y Alimentación en hipertensión
de FUFOSA.

-

S’acorda per majoria activar el tema dels indicadors dels {mbits de salut mental i
sociosanitari, i encarregar a la Sra. Mireia Subirana que formuli les propostes adients al
respecte.

-

S’acorda per majoria la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Galatea i el
Consell, per impulsar i promoure un estudi sobre la salut, estils de vida i condicions de
treball de les infermeres i infermers de Catalunya.

Consell Plenari 29.4.15
-

S’acorda per unanimitat establir l’import de 100.000 euros com a quantitat mínima per
tenir en dipòsit bancari.

-

S’acorda per unanimitat assumir la despesa relativa a l’enquesta sobre prescripció
infermera que ha abonat el Col·legi de Barcelona, acordant-se un import de fins a 6.000
euros en vistes a que s’ampliï l’estudi.

-

S’acorda per majoria el pressupost per a l’exercici 2015 reajustat en la partida de despeses
de l’inicialment presentat, per acomplir amb la llei d’equilibri pressupostari.

-

S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per al I Congrés Catal{ d’Infermeria i
Salut Escolar.

-

S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per al XXII Seminario Español de
Nefrología de la EDTNA/ERCA.

-

S’acorden per majoria les al·legacions a la a la Proposta d’acord pel qual s’autoritza la
dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució del Consorci Sistema Integral de
Salut Lleida.
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Consell Plenari 13.5.15
-

S’acorda per unanimitat atorgar un ajut econòmic de 300 euros a l’AUCer per a una xerrada
sobre la professió infermera que tenen previst realitzar dins d’un curs sobre emergències
no hospitalàries.

-

S’acorda per unanimitat la no adhesió del Consell al Comunicat conjunt sobre el Model
Sanitari Català.

-

S’acorda per unanimitat la designació de la Sra. Judith Roca Llobet com a representant al
Consell de Participació de l’AQuAS.

-

S’acorda per unanimitat l’adhesió del Consell a la petició per aconseguir un posicionament
del Parlament de Catalunya en favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el Marc de
Desenvolupament Post 2015.

Consell Plenari 10.6.15
-

S’acorda per unanimitat donar difusió dels diferents projectes del Consell i altres temes
que es considera importants a través d’entrevistes per part de la responsable de l’[rea de
Comunicació del COIB.

-

S’acorda per unanimitat acceptar la proposta del Sr. Ramon Escuriet i participar en el llibre
de ponències del seminari del que s’ha donat suport econòmic. El Consell es faria c{rrec de
la maquetació i en el llibre constaria que s’ha realitzat entre el Departament de Salut i el
Consell.

Consell Plenari 22.7.15
-

S’aprova per unanimitat la Memòria de l’exercici 2014.

-

S’acorda per unanimitat donar suport a la III Jornada d’Infermeria Nefrològica organitzada
per la Fundació Puigvert.

-

S’acorda per unanimitat la realització de l’Estudi de consum de tabac en estudiants del
Grau Universitari d’Infermeria a Catalunya.

-

S’acorda per unanimitat que el Secretari elabori un esborrany de document regulador de
l’{mbit d’urgències i emergències prehospital{ries. També s’acorda per unanimitat posarnos a disposició del SEM per donar-los suport alhora de fer la difusió i presentació de la
Guia.

-

S’acorda per unanimitat realitzar la revisió lingüística i jurídica del document sobre el
desenvolupament operatiu de la gestió infermera de la demanda.

Consell Plenari 16.9.15
-

S’acorda per majoria donar suport a les III Jornades CoDiNuCat i I Congrés de la Societat
Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica, que organitzen el Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) i la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica
Clínica.

-

S’acorda per majoria atorgar un ajut econòmic de 600 euros per al IX Congreso Nacional de
Enfermería en Ostomías.

-

S’acorda per majoria endegar l’estudi “Contribució de la llevadora en l’atenció al part
normal. Estudi prospectiu a hospitals públics de Catalunya”.

69

MEMÒRIA

-

EXERCICI

2015

S’acorda per majoria que la Sra. Mireia Subirana presenti al Consell Plenari la seva tesi en
la sessió del dia 14 d’octubre i la Sra. Montse Rodó presenti la seva en la sessió del dia 11
de novembre.

Consell Plenari 14.10.15
-

S’acorda per majoria atorgar un ajut econòmic de 600 euros per a la III Jornada Catalana
d'Infermeria del Treball i Salut Laboral.

-

S’acorda per majoria atorgar l’aval per a la III Jornada d’Infermeria Humanista i VIH, amb
la tramesa del logo del Consell.

-

S’acorda per majoria donar suport al curs online: Curso de Alimentación y Nutrición en la
infancia, organitzat per FUFOSA, amb la tramesa del logo del Consell.

-

S’acorda per majoria la publicació de la recerca “Formació, Docència i Recerca en les
infermeres de Salut Mental a Catalunya”

Consell Plenari 11.11.15
-

S’acorda per majoria la designació dels següents representants als òrgans de participació
(Consells de Salut) regulats en el Decret 201/2015:
Consell de Salut de Catalunya:
Montserrat Teixidor Freixa
Consell de Salut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran:
Josep Mª Camps Balagué
Consell de Salut de la Regió Sanitària Lleida:
Josep Mª Camps Balagué
Consell de Salut de la Regió Sanitària Camp de Tarragona:
Cristina Díez Liesa
Consell de Salut de la Regió Sanit{ria Terres de l’Ebre:
Mª Lluïsa Brull Gisbert

Consell de Salut de la Regió Sanitària Catalunya Central:
Mireia Subirana Casacuberta
Consell de Salut de la Regió Sanitària Girona:
Carme Puigvert Vilalta
Consell de Salut de la Regió Sanitària Barcelona:
Rosalia Santesmases Masana
Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona:
Begoña Martí Cañiz
Consell Plenari 9.12.15
-

S’acorda per majoria el nomenament de la Sra. Núria Cuxart Ainaud com a degana del
Consell.
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-

S’acorda per majoria el nomenament de la Sra. Cristina Díez Liesa com a vicedegana del
Consell.

-

S’acorda per unanimitat el nomenament del Sr. Josep Mª Camps Balagué com a secretari
del Consell.

-

S’acorda per unanimitat el nomenament de la Sra. Carme Puigvert Vilalta com a tresorera
del Consell.

-

S’acorda per unanimitat que el c{rrec de secret{ria tècnica per a la gestió de l’acreditació
de la formació continuada l’ostenti la Sra. Rosa Bayot i Escardívol.

-

S’accepta la quantitat presentada per la Sra. Mireia Subirana, 20.000 euros, per al projecte
d’indicadors, però pendent que es rebi pressupost i projecte.
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BALANÇ SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2015 DEL CONSELL DE COL.LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

ACTIU

NOTES a la
MEMORIA

A) ACTIU NO CORRENT

Saldo al
31/12/2015

5.020,63 A) PATRIMONI NET
2.302,63 A-1) Fons propios
I. Fons Social
1.- Fons Social
2.718,00
IV. Excedent de l'exercici

4

1.458,52

V. Inversions financeres a llarg termini

5

2.718,00

V. Inversions financeres a curt termini

5

VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A + B)

NOTES a la
MEMORIA

8

Saldo al
31/12/2015

Saldo al
31/12/2014

173.496,24

236.614,84

173.496,24
236.614,84
236.614,84

236.614,84
330.638,01
330.638,01

(63.118,60)

(94.023,17)

189.216,72

251.065,82 C) PASSIU CORRENT

19.897,00

19.471,61

100.080,33

102.006,37 V. Creditors per actvitats i altres comptes a pagar
1. Proveedores
61,98 2. Creditors varis
3. Personal
148.997,47 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Adminstraciones Públiques

19.897,00
877,72
4.432,42
1.550,00
13.036,86

19.471,61
465,39
4.473,50
1.550,00
12.982,72

193.393,24

256.086,45

61,98
7

PATRIMONI NET I PASSIU

4.176,52

II. Immobilitzat material.

B) ACTIU CORRENT

Saldo al
31/12/2014

89.074,41

193.393,24

256.086,45 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

1

9

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015 DEL CONSELL DE COL.LEGIS
D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

COMPTE DE RESULTATS

NOTES a la
MEMORIA

1. Ingressos per les activitats

10

Saldo al
31/12/2015
(Deure) Haver

Saldo al
31/12/2014
(Deure) Haver

168.038,64

165.385,44

168.038,64

165.385,44

(78.522,06)

(65.791,64)

(155.185,78)

(185.611,83)

(95.417,92)

(130.816,61)

a1) Arrendaments i cànons

(26.089,78)

(25.874,56)

a2) Reparació i conservació

(3.630,42)

(4.154,09)

(14.554,13)

(50.104,22)

0,00

0,00

(1.878,28)

(1.878,28)

(55,25)

(142,75)

a7) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(7.232,19)

(8.233,12)

a8) Subministraments

(7.279,60)

(7.483,26)

(34.698,27)

(32.946,33)

12

(59.767,86)

(54.795,22)

4

(844,11)

(9.259,52)

(124,37)

172,87

(66.637,68)

(95.104,68)

14. Ingressors financers.

3.519,08

1.081,51

15. Despeses financeres.

0,00

0,00

II) RESULTAT FINANCER

(63.118,60)

(94.023,17)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

(63.118,60)

(94.023,17)

0,00

0,00

(63.118,60)

(94.023,17)

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
11

7. Despeses de personal.
8. Altres despeses d'explotació.
a) Serveis exteriors.

a3) Serveis professionals independents
a4) Transports
a5) Primes d'assegurances
a6) Serveis bancaris

a9) Altres serveis

d) Altres despeses de gestió
9. Amortització de l'immobilitzat.
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

19. Impostos sobre beneficis.
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

2

INFORME D’AUDITORIA DELS COMPTES
ANUALS A 31 DE DESEMBRE DEL 2015
DEL
CONSELL
DE
COL·LEGIS
D’INFERMERES
I
INFERMERS
DE
CATALUNYA

Informe d’auditoria independent de comptes anuals simplificats

Al Consell Plenari del CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I D’INFERMERS DE CATALUNYA
Hem auditat els comptes anuals simplificats adjunts del CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I
INFERMERS DE CATALUNYA, que comprenen el balanç simplificat a 31 de desembre de 2015, el compte
de pèrdues i guanys simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni net simplificat i la memòria simplificada
corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data.
Responsabilitat del Consell Plenari en relació amb els Comptes Anuals
El Consell Plenari és responsable de formular els comptes anuals simplificats adjunts, de forma que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del CONSELL DE
COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA, d’acord amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable a l’entitat a Espanya, que s’identifica a la nota 2 de la memòria adjunta, i del control
intern que considerin necessari per permetre la preparació dels comptes anuals lliures d’incorrecció
material, per causa de frau o error.
Responsabilitat de l’auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals simplificats adjunts basada
en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora
de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. L’esmentada normativa exigeix que complim els
requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat d’obtenir una
seguretat raonable de que els comptes anuals simplificats estan lliures d’incorreccions materials.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per obtenir evidència d’auditoria sobre els imports i
la informació revelada als comptes anuals simplificats. Els procediments seleccionats depenen del judici
de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material als comptes anuals simplificats, per
causa de frau o error. A l’efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern
rellevant per a la formulació per part de l’entitat dels comptes anuals simplificats, amb la finalitat de
dissenyar els procediments d’auditoria adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat
d’expressar una opinió sobre la eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions
comptables realitzades per la Direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes anuals
simplificats en el seu conjunt.

ABANTE PICH AUDITORES, S.L.P.
C./ Fontanella, 21, 5º 4ª, 08010 Barcelona
Tel. 902 734 200 /93 301 20 22 Fax 93 301 11 23 – www.abanteauditores.com – e-mail barcelona@abanteauditores.com
Inscrita en el R.M. de Barcelona: Tomo 21.772, Folio 78, Hoja B-26794 – Inscrita en el R.O.A.C. con el nº SO-749 y en el R.E.A. – CIF.: B- 59893677

ALBACETE

•

ALMERÍA

•

BARCELONA

•

GIJÓN

•

MADRID

• MÁLAGA

•

MURCIA

•

OVIEDO

•

VITORIA

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per
emetre la nostra opinió d’auditoria.
Opinió
Segons la nostra opinió, els comptes anuals simplificats de l’exercici 2015 adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del CONSELL DE COL·LEGIS
D’INFERMERES I D’NFERMERS DE CATALUNYA al 31 de desembre de 2015, així com dels resultats
corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu
d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en
ells continguts.
Paràgraf d’ èmfasi
Parem l’atenció sobre les notes 2 i 8 de la memòria simplificada adjunta, en la qual es diu que com a
conseqüència d’haver reduït l’aportació dels membres des de l’any 2012 de 7,92 euros per col·legiat a
3,96 euros per col·legiat, el Consell ha incorregut en pèrdues que han anat a càrrec del Fons Social, i
per tant, aquest puja al 31 de desembre de 2015 a 173.496,24 euros. En relació a l’any 2016, el
pressupost aprovat d’ingressos i despeses contempla com ingressos una aportació de 5,40 euros per
col·legiat, tenint previst unes pèrdues per el proper any de 44.741,83 euros, si bé aquest fet no afectarà
a la continuïtat del Consell durant l’any 2016, donat que les pèrdues seran compensades amb càrrec al
Fons Social, existent a 31 de desembre de 2015. Aquest fet no modifica la nostre opinió.

ABANTE PICH AUDITORES, S.L.P.

_________________
Valentí Pich Rosell
soci-auditor de comptes

27 de maig de 2016

CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I
INFERMERS DE CATALUNYA

1. COMPTES ANUALS SIMPLICATS DE L’EXERCICI 2015
1.1 Balanç simplificat
1.2 Compte de Resultats simplificat
1.3 Estat de canvis en el Patrimoni Net
1.4 Memòria simplificada

BALANÇ SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2015 DEL CONSELL DE COL.LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

ACTIU

NOTES a la
MEMORIA

A) ACTIU NO CORRENT

Saldo al
31/12/2015

5.020,63 A) PATRIMONI NET
2.302,63 A-1) Fons propios
I. Fons Social
1.- Fons Social
2.718,00
IV. Excedent de l'exercici

4

1.458,52

V. Inversions financeres a llarg termini

5

2.718,00

V. Inversions financeres a curt termini

5

VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A + B)

NOTES a la
MEMORIA

8

Saldo al
31/12/2015

Saldo al
31/12/2014

173.496,24

236.614,84

173.496,24
236.614,84
236.614,84

236.614,84
330.638,01
330.638,01

(63.118,60)

(94.023,17)

189.216,72

251.065,82 C) PASSIU CORRENT

19.897,00

19.471,61

100.080,33

102.006,37 V. Creditors per actvitats i altres comptes a pagar
1. Proveedores
61,98 2. Creditors varis
3. Personal
148.997,47 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Adminstraciones Públiques

19.897,00
877,72
4.432,42
1.550,00
13.036,86

19.471,61
465,39
4.473,50
1.550,00
12.982,72

193.393,24

256.086,45

61,98
7

PATRIMONI NET I PASSIU

4.176,52

II. Immobilitzat material.

B) ACTIU CORRENT

Saldo al
31/12/2014

89.074,41

193.393,24

256.086,45 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

1

9

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015 DEL CONSELL DE COL.LEGIS
D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

COMPTE DE RESULTATS

NOTES a la
MEMORIA

1. Ingressos per les activitats

10

Saldo al
31/12/2015
(Deure) Haver

Saldo al
31/12/2014
(Deure) Haver

168.038,64

165.385,44

168.038,64

165.385,44

(78.522,06)

(65.791,64)

(155.185,78)

(185.611,83)

(95.417,92)

(130.816,61)

a1) Arrendaments i cànons

(26.089,78)

(25.874,56)

a2) Reparació i conservació

(3.630,42)

(4.154,09)

(14.554,13)

(50.104,22)

0,00

0,00

(1.878,28)

(1.878,28)

(55,25)

(142,75)

a7) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(7.232,19)

(8.233,12)

a8) Subministraments

(7.279,60)

(7.483,26)

(34.698,27)

(32.946,33)

12

(59.767,86)

(54.795,22)

4

(844,11)

(9.259,52)

(124,37)

172,87

(66.637,68)

(95.104,68)

14. Ingressors financers.

3.519,08

1.081,51

15. Despeses financeres.

0,00

0,00

II) RESULTAT FINANCER

(63.118,60)

(94.023,17)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

(63.118,60)

(94.023,17)

0,00

0,00

(63.118,60)

(94.023,17)

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
7. Despeses de personal.
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8. Altres despeses d'explotació.
a) Serveis exteriors.

a3) Serveis professionals independents
a4) Transports
a5) Primes d'assegurances
a6) Serveis bancaris

a9) Altres serveis

d) Altres despeses de gestió
9. Amortització de l'immobilitzat.
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

19. Impostos sobre beneficis.
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

2

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31/12/2015
DEL CONSELL DE COL.LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

Fons Social
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2013

Resultat de
l'exercici

TOTAL

419.899,13

-89261,12

330.638,01

I. Ajustos per canvi de criteri 2013 i anteriors

0,00

0,00

0,00

II. Ajustos per errors 2013 i anteriors

0,00

0,00

0,00

419.899,13

(89.261,12)

330.638,01

0,00

(94.023,17)

(94.023,17)

III. Altres variacions del patrimoni net

(89.261,12)

89.261,12

0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014

330.638,01

(94.023,17)

236.614,84

I. Ajustos per canvi de criteri 2014

0,00

0,00

0,00

II. Ajustos per errors 2014

0,00

0,00

0,00

330.638,01

(94.023,17)

236.614,84

0,00

(63.118,60)

(63.118,60)

III. Altres variacions del patrimoni net

(94.023,17)

94.023,17

0,00

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015

236.614,84

(63.118,60)

173.496,24

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014
I. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

D. SALDO, INICI DE L'ANY 2015
I. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
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NOTA 1: NATURALESA I ACTIVITAT
Naturalesa
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (en endavant el Consell), és
una corporació de dret públic amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, el qual
constitueix l’òrgan superior representatiu i executiu de la totalitat dels Col·legis d’infermeres
i infermers existents a Catalunya i que hi són integrats, és a dir, els de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona.
El Consell es regeix per la Llei de Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les
professions titulades i els col·legis professionals, per el seus Estatuts i, supletòriament, per les
restants disposicions aplicables.
El Consell va ser constituït el 10 d’octubre de 1983. El seu domicili social es troba al
carrer Rosselló, núm. 229, 4t. 2a. B, a la ciutat de Barcelona, essent el seu àmbit d’actuació el
territori de Catalunya.
El 21 de desembre del 2009 va tenir lloc un canvi d’Estatuts, publicats el 29 de desembre
del 2009 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Consell esta inscrit en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de
Catalunya
El Consell es una entitat sense ànim de lucre.

Activitat
La finalitat del Consell és exercir la representació única de les infermeres i infermers de
Catalunya, complint els següents punts:
a) Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de
l’exercici de la professió infermera i la permanència dels seus valors socials.
b) Ordenar i vigilar, dins el marc que estableixen les lleis, l’exercici de la professió
infermera.
c) Representar els interessos generals de la professió infermera a Catalunya, especialment
en les seves relacions amb les administracions públiques.
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d) Vetllar perquè l’activitat professional de tot el col·lectiu d’infermeres s’adeqüi als
interessos dels ciutadans i ciutadanes i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels
problemes que afectin la salut pública a Catalunya.
El Consell té plena capacitat jurídica en l’àmbit econòmic i patrimonial pel compliment
dels seus fins, amb independència de l’autonomia en la gestió i administració que correspon
als seus respectius Col·legis professionals.
Tots els Col·legis oficials d’infermeres i infermers hauran de participar en el sosteniment
del Consell de Col·legis en la proporció i forma que estableix el Consell Plenari, de manera
que, el Consell determinarà la quota de participació en la quota col·legial, la qual s’haurà de
destinar al sosteniment del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Marc normatiu d’informació financera aplicable
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables del Consell i es
presenten d'acord amb les normes establertes en el Pla de Comptabilitat de les fundacions i
les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
259/2008, de 23 de desembre.
D’acord amb allò establert amb el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre, l’entitat s’ha classificat com de dimensió reduïda, i per tant els comptes anuals
adjunts s’han formulat d’acord al model simplificat.

Comparació de la informació
D’acord amb la legislació vigent, el Consell presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna
de les partides del balanç, del compte de resultats, del estat de canvis del patrimoni net i de la
memòria, les xifres de l’exercici 2015 i les corresponents a l’exercici anterior.
No existeixen causes que no permetin la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb
el precedent.
D’acord amb els seus estatuts, els comptes anuals han de ser objecte d’auditoria. Els comptes
anuals del exercici anterior, foren auditats, expressant-hi els auditors una opinió favorable.
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Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
Cal dir que des de l’any 2012 el Consell ha obtingut pèrdues com a conseqüència bàsicament
de la reducció de les aportacions del seus membres, per quant es va reduir l’aportació que es
feia a l’any 2011 de 7,92 euros per col·legiat a 3,96 euros per col·legiat des de llavors.
Les previsions per l’any 2016 són d’obtenir també pèrdues, però d’import inferior a les
obtingudes en cadascun dels exercicis a contar a partir l’any 2012. Això és degut a que
l’aportació per col·legiat a realitzar per cadascun dels Col·legis l’any 2016 serà de 5,40 euros, la
qual cosa suposa un augment respecte l’aportació per col·legiat anterior que era de 3,96 euros.
Si be això, atenent a l’import dels Fons Propis del Consell, que al tancament d’aquest
exercici son de 173.496 euros, el Consell ha elaborat els seus comptes anuals sota el principi
d’empresa en funcionament, sense que existeixi cap situació de risc que pugui suposar canvis
significatius en la valoració dels actius i passius en l’exercici següent.
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2015 s’han determinat
estimacions i hipòtesis en funció de la millor informació disponible a 31 de desembre de 2015
sobre els fets analitzats. És possible que esdeveniments que poden tenir lloc en el futur obliguin
a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis, el que es faria de forma prospectiva,
reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes anuals futurs.
Agrupació de partides.
Els comptes anuals no tenen partides que hagin estat objecte d’agrupació en el balanç,
compte de resultats i l’estat de canvis en el Patrimoni Net.
Elements recollits en varies partides
Al tancament de l’exercici no existeixen partides del balanç i compte de resultats que figurin
recollides en diverses partides.
Canvis de criteris comptables
No s’han produït en aquest exercici canvis de criteris comptables en relació a l’exercici
anterior.
Correccions d’errors
Els comptes anuals de l’exercici 2015 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència
d’errors d’exercicis anteriors detectats en l’exercici actual.
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NOTA 3: NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
a) Immobilitzat material
Els béns compresos en l'immobilitzat material es troben valorats al seu preu d'adquisició.
Posteriorment es valoren pel seu cost minorat amb la corresponent amortització acumulada i, en
el seu cas, per les pèrdues per deteriorament que es puguin imputar.
El preu d’adquisició inclou a més a més de l’ import facturat després de qualsevol descompte
o rebaixa de preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que es produeixin
fins a la seva posada en funcionament.
Les inversions de caràcter permanent realitzades en immobles arrendats pel Consell
mitjançant un contracte d’arrendament operatiu es classifiquen com a immobilitzat material.
Les inversions s’amortitzen durant el menor termini de la seva vida útil o el termini del
contracte d’arrendament.
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es calcula aplicant el mètode
lineal en funció de la vida útil d’aquests. Els percentatges aplicats als diferents elements han
estat:
Vida útil
Instal·lacions

12-25

Mobiliari

8-10

Equips informàtics

4

%
4%-8%
10%-12%
25%

Les despeses de reparació i manteniment que no augmenten la vida útil dels actius, es
consideren despeses de l’exercici.

b) Classificació de saldos entre corrents i no corrents
Els actius o passius vinculats al cicle normal d’explotació, que és inferior a l’any, es
classifiquen com a corrents.
La resta dels saldos de l’actiu i passiu es classifiquen en funció dels seus venciments, és a
dir, com a corrents aquells amb venciment igual o inferior a 12 mesos i com a no corrents els de
venciment superior al mencionat període.
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c)

Instruments financers

Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com a
actius financers, passius financers o instruments de patrimoni, de conformitat amb el fons
econòmic de l’acord contractual.
 Actius financers
Corresponen a crèdits per operacions comercials o altres actius que no són ni instruments de
patrimoni derivats, no tenen origen comercial i al seu cobrament és d’un import determinat, és a
dir, crèdits diferents del tràfic comercial, dipòsits en entitats de crèdit, avançaments al personal,
fiances i dipòsits i altres.
Els actius financers es classifiquen a efectes de la seva valoració a la categoria d’actius
financers a cost amortitzat.
Les regles de valoració d’aquests actius financers, són les següents:
Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la
contraprestació entregada més les despeses de transacció que li siguin directament
atribuïbles; no obstant, aquestes últimes podran ser registrades al compte de pèrdues i guanys
en el moment del seu reconeixement inicial.
No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d’interès contractual, es valoren tant inicialment com posteriorment
pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui
significatiu.
Pel que fa a les fiances lliurades, aquestes corresponen a les quantitats pagades als propietaris
dels locals arrendats, i llur import no difereix significativament del seu valor raonable.
L’efectiu i altres actius líquids equivalents, correspon a l’efectiu de caixa, els dipòsits a la
vista en entitats de crèdit i altres inversions a curt termini de gran liquiditat amb un
venciment original inferior o igual a tres mesos.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzaran en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès
efectiu.
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Al tancament de l’exercici es realitzen les correccions valoratives per deteriorament
necessàries. En particular, i respecte de les correccions valoratives relatives dels deutors
comercials i altres comptes a cobrar, el Consell procedeix a calcular les corresponents
correccions valoratives si n’hagués, en base a anàlisis específics del risc d’insolvència en cada
compte a cobrar.
Els actius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu
venciment sigui igual o inferior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de
l’exercici.
Els actius financers es donen de baixa quan s’acaben o se cedeixen els drets contractuals
sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, havent-ne transferit de manera substancial els
riscos i beneficis inherents a llur propietat.
 Passius financers
Són passius financers les partides a pagar que té la societat originades per la compra de béns
i serveis per l’activitat de l’empresa, o també aquells altres que no tenen origen comercial però
no poden ser considerats com a instruments financers derivats.
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen a la categoria de passius
financers a cost amortitzat.
Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la
contraprestació rebuda ajustat per les despeses de transacció que li siguin directament
atribuïbles; no obstant, aquestes últimes, podran ser registrades al compte de pèrdues i
guanys en el moment del seu reconeixement inicial.
No obstant això, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d’interès contractual, es valoren tant inicialment com posteriorment
pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui
significatiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzaran en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès
efectiu.
Els passius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu
venciment sigui igual o inferior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de
l’exercici.
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Els passius financers es donen de baixa totalment o parcialment en el moment en què les
obligacions previstes al corresponent contracte han estat satisfetes, cancel·lades o han expirat.

d) Impost sobre beneficis
El Consell és una entitat sense ànim de lucre, i per tant, es troba parcialment exempta
d’aquest impost.
L’ impost sobre beneficis de l’exercici es composa de la despesa (ingrés) per impost corrent i
per impost diferit.
 L’ impost corrent és l’ import que s’entrega com a resultat de les liquidacions fiscals
de l’ impost sobre el benefici, tenint en compte les bonificacions i deduccions
aplicables.
 Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporàries
corresponents a les diferències entre els imports comptables dels actius i passius i el
seu valor fiscal.
El Consell, al tancament dels exercicis 2014 i 2015, no té actius i passius per impost
diferit.

e)

Arrendaments
S’ha de diferenciar entre arrendaments operatius i financers:
 Arrendaments operatius: en les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del
bé arrendat i substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé
romanen en l’arrendador. Al actuar el Consell com arrendatari, les despeses es
carreguen al compte de pèrdues i guanys en funció del seu meritament.
 Arrendaments financers: No existeixen arrendaments d’aquest tipus.

f)

Ingressos i despeses del Consell

Els ingressos i les despeses del Consell es registren en funció del principi del meritament,
és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb
independència del moment en el qual es produeix el corrent monetari o financer derivat
d’ells.
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g) Despeses de personal
Les indemnitzacions per acomiadament del personal es reconeixen en el moment en què es
pren la decisió de procedir l’acomiadament del treballador/a. Al tancament dels exercicis
2014 i 2015, no existeixen provisions per aquest concepte.

h) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Ateses les activitats a què es dedica el Consell, no existeixen actius, passius, despeses
significatives ni contingències de naturalesa mediambiental.

NOTA 4: IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició i detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 i 2015 és la següent:

Any 2014
Altres Instal·lacions

Cost

AAIM

101.969,76 (101.969,76)

Valor Net
0,00

Mobiliari

37.025,40

(37.024,40)

1,00

Equips Informàtics

55.764,97

(53.463,34)

2.301,63

194.760,13 (192.457,50)

2.302,63

Total

Any 2015
Altres Instal·lacions

Cost

AAIM

101.969,76 (101.969,76)

Valor Net
0,00

Mobiliari

37.025,40

(37.025,40)

0,00

Equips Informàtics

55.764,97

(54.306,45)

1.458,52

194.760,13 (193.301,61)

1.458,52

Total
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L’any 2015 no s’han donat d’alta elements a l’immobilitzat material. Durant l’any 2014,
els moviments en el cost dels elements de l’immobilitzat material van ser els següents:
Saldo
01/01/2014

Cost

Altres Instal·lacions

Saldo
31/12/2014

Altes

101.297,24

672,52

101.969,76

Mobiliari

37.025,40

0,00

37.025,40

Equips Informàtics

53.193,35

2.571,62

55.764,97

191.515,99

3.244,14

194.760,13

Total

Els moviments de l’any 2014 i 2015, en quan l’amortització acumulada són els següents:
Amortització
Acumulada

Saldo
01/01/2014

Altres Instal·lacions

(93.997,66)

Mobiliari

(36.427,70)

(596,70)

(37.024,40)

0,00

(37.024,40)

Equips Informàtics

(52.772,62)

(690,72)

(53.463,34)

(844,11)

(54.307,45)

Total

(183.197,98)

Saldo
31/12/2014

Altes

Altes

(7.972,10) (101.969,76)

(9.259,52) (192.457,50)

Saldo
31/12/2015

0,00 (101.969,76)

(844,11) (193.301,61)

El elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats al tancament dels exercicis
2014 i 2015 són els següents:
Concepte
Altres instal·lacions

Import 2015 Import 2014
101.969,76

101.969,76

Mobiliari

37.024,40

37.024,40

Equips informàtics

53.193,35

52.315,31

192.187,51

191.309,47

TOTAL
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NOTA 5: IMMOBILITZAT FINANCER
El detall d’aquest epígraf del balanç al tancament dels exercicis 2014 i 2015 és el següent:

Concepte
Fiances (1)

Import 2015
A llarg
A curt
termini
termini
2.718,00
0,00

Import 2014
A llarg
A curt
termini
termini
2.718,00
0,00

Imposicions (1)

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Interessos meritats de les imposicions

0,00

80,33

0,00

2.006,37

2.718,00

100.080,33

2.718,00

102.006,37

TOTAL

(1) Fiances
Amb data 1 d’agost de 2014 es va formalitzar un nou contracte de lloguer del pis 4t 2a B
del carrer Rosselló, 229 amb venciment el 31 de juliol de 2019.
Amb motiu d’això, per una banda es van pagar 2.718,00 euros en concepte de fiança, i per
una altra, es va recuperar la fiança dipositada en el seu dia per import de 3.972,00 euros

(2) Imposicions a termini
El detall del saldo de les imposicions al tancament dels exercicis 2014 i 2015 és el
següent:
Import 2015 Import 2014
Imposicions
Interessos meritats de les imposicions
Total
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L’ informació d’aquestes imposicions a termini es la següent:
Interessos
meritats a
31/12/2015

Data
formalització

Data
venciment

Tipus
d'interès

24/09/2015

24/09/2016

0,30%

30.000,00

24,11

24/09/2015

24/09/2016

0,30%

35.000,00

28,11

24/09/2015

24/09/2016

0,30%

35.000,00

28,11

100.000,00

80,33

Import

Cal dir que els interessos es pagaran al venciment de l’ imposició, i per tant, s’han fet les
corresponents estimacions dels imports meritats en cadascun dels anys.

NOTA 6: USUARIS, DEUTORS PER VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS
Al tancament dels exercicis 2014 i 2015 no existeixen saldos pendents de cobrament
d’usuaris, deutors per vendes i prestacions de serveis, donat que al tancament d’ambdós anys
s’han cobrat totes les aportacions dels Col·legis.

NOTA 7: EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDIS EQUIVALENTS
La composició al tancament dels exercicis 2014 i 2015 és la següent:
Concepte

Import 2015 Import 2014

Caixa

1.335,59

1.792,93

Bancs, comptes corrents

87.738,82

147.204,54

Total

89.074,41

148.997,47

La totalitat dels saldos bancaris al tancament d’ambdós exercicis, són de lliure disposició.

14

CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA
Memòria simplificada corresponent a l’exercici 2015

NOTA 8: FONS PROPIS
Els fons propis representen el superàvit net generat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya des de la seva creació.
El Consell pel fet de ser una entitat sense ànim de lucre, no realitza distribució de
beneficis, sinó que qualsevol resultat generat, tant dèficit com superàvit, es traspassa
directament a Fons Propis.
El moviment durant els dos últims exercicis ha estat el següent:
Concepte

Fons social

Pèrdues i
Guanys

Total

Saldo 01/01/2014

419.899,13

(89.261,12)

330.638,01

Traspàs Resultat 2013

(89.261,12)

89.261,12

0,00

0,00

(94.023,17)

(94.023,17)

Saldo 31/12/2014

330.638,01

(94.023,17)

236.614,84

Traspàs Resultat 2014

(94.023,17)

94.023,17

0,00

0,00

(63.118,60)

(63.118,60)

236.614,84

(63.118,60)

173.496,24

Resultat 2014

Resultat 2015
Saldo 31/12/2015

El Consell Plenari proposarà, la compensació de les pèrdues de l’any 2015 de 63.118,60
euros, amb càrrec al Fons Social.

NOTA 9: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. SITUACIÓ FISCAL
Els deutes amb les administracions públiques son les següents:
Import 2015 Import 2014
( creditor ) ( creditor )

Concepte
Hisenda Pública Creditora per IRPF personal
Hisenda Pública Creditora per IRPF arrendaments
Organismes Seguretat Social Creditora
TOTAL
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10.201,18

10.185,26

895,92

964,87

1.939,76

1.832,59

13.036,86

12.982,72
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 Situació fiscal
D’acord amb la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se liquidats
definitivament fins que les declaracions presentades hagin estat verificades per la Inspecció
de Tributs de l’Estat o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
Dins l’epígraf de Tributs, es troben les retencions practicades per les entitats financeres en
els interessos cobrats durant l’exercici.
 Impost sobre Societats.
El Consell està exempt en la tributació de l’Impost sobre Societats, sobre els rendiments
generats en el desenvolupament de les activitats que constitueixen l'objecte social. Aquesta
exempció no afecta als rendiments obtinguts per l’exercici d’explotació econòmica, o per
cessió o increment de patrimoni, ni pels rendiments obtinguts per capital mobiliari.
Durant el 2014 i 2015 no s’han obtingut rendiment subjectes a l’Impost sobre Societats, a
excepció dels interessos financers d’entitats bancàries, els quals han sofert la corresponent
retenció.
 Impost sobre el Valor Afegit.
El Consell està exempt de l’Impost sobre el Valor Afegit, pels ingressos per quotes dels
seus membres, motiu pel qual les quotes de l’IVA suportat no deduïbles que corresponen, es
consideren despesa o inversió, segons procedeixi, de l’exercici.
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NOTA 10: INGRESSOS REBUTS EN CARACTER PERIODIC
La composició al tancament dels exercicis 2014 i 2015 és la següent:
Col.legi

Import 2015 Import 2014

Col·legi de Barcelona

130.767,12

128.886,12

Col·legi de Tarragona

14.949,00

14.493,60

Col·legi de Girona

13.194,72

13.036,32

Col·legi de Lleida

9.127,80

8.969,40

168.038,64

165.385,44

TOTAL

El detall dels ingressos de quotes dels anys 2014 i 2015 és el següent:

Col·legi de Barcelona

33.022

Aportació
per
col·legiat
3,96

Col·legi de Tarragona

3.775

3,96

14.949,00

Col·legi de Girona

3.332

3,96

13.194,72

Col·legi de Lleida

2.305

3,96

9.127,80

Total

42.434

Any 2015

Nombre
col·legiats

Total
aportació
130.767,12

168.038,64

Col·legi de Barcelona

32.547

Aportació
per
col·legiat
3,96

Col·legi de Tarragona

3.660

3,96

14.493,60

Col·legi de Girona

3.292

3,96

13.036,32

Col·legi de Lleida

2.265

3,96

8.969,40

Total

41.764

Any 2014

Nombre
col·legiats

17

Total
aportació
128.886,12
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NOTA 11: DESPESES DE PERSONAL
La composició al tancament dels exercicis 2014 i 2015 és la següent:
Concepte

Any 2015

Any 2014

Sous i salaris

59.908,02

50.250,96

Seguretat Social a càrrec de l'empresa

18.614,04

15.540,68

TOTAL

78.522,06

65.791,64

L’any 2015, el personal està composat per dos persones (dones) amb contracte fix i una
altre persona (dona) amb contracte temporal d’obra i servei per un període de 5 mesos, la qual
participava en un estudi de recerca en matèria sociosanitària. L’any 2014, el personal estava
composat per dos persones (dones) amb contracte fix.

NOTA 12: DESPESES PER COL·LABORACIONS I ÒRGANS DE GOVERN
Aquesta despesa correspon a l’ import percebut pels diferents membres del Consell
Plenari, Consell Assessor i Comissions, en concepte d’assistències, dietes. La despesa per
aquest concepte dels anys 2014 i 2015, ha estat la següent:
Any 2015
Despeses membres Consell Plenari,
Consell Assessor i Comissions

59.767,86

Any 2014

54.795,22

En realitat, la despeses totals dels membres del Consell Plenari, Consell Assessor i
Comissions ascendeixen a 60.759,27 euros i a 57.312,86 euros pels anys 2015 i 2014
respectivament, imports que incorporen la despesa en quilometratge.

NOTA 13: ALTRA INFORMACIÓ
Honoraris auditors
Els honoraris satisfets als auditors per la realització de l’auditoria dels comptes anuals ha
estat els següents:
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Any 2015
Honoraris d'auditors (sense IVA)

Any 2014

4.000,00

4.000,00

Llei de morositat i terminis de pagament
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, a continuació s’informa del període mig de
pagament a proveïdors, segons resolució del 29 de gener de 2016 de l’ICAC sobre la
informació a incorporar a la memòria de comptes anuals en relació al període mig de
pagament a proveïdors en operacions comercials:

Any 2015
Període mig de pagament a proveïdors

dies
20

NOTA 14: ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’han produït fets o transaccions posteriors que tinguin o poguessin tenir un efecte
significatiu sobre els comptes anuals i que afectin el patrimoni de l’Entitat, els resultats
obtinguts, la seva gestió o l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.
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NOTA 15: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
A continuació es presenta la liquidació del pressupost de l’any 2015.
INGRESSOS

Executat

Quotes
Ingressos financers
Altres resultats

168.038,64
3.519,08
(124,37)

168.038,64
250,00
0,00

0,00
3.269,08
(124,37)

Total

171.433,35

168.288,64

3.144,71

DESPESES

Executat

Ajuts a congressos o jornades
Despeses de gestió
Despeses de personal
Amortitzacions
Manteniments i reparacions
Serveis professionals externs
Assegurances
Serveis bancaris
Relacions Públiques
Subministraments i altres serveis
Despeses oficina
Varis
Estudis professionals
Arrendament local

Pressupost

Pressupost

Desviació

Desviació

4.500,83
60.759,27
78.522,06
844,11
6.364,72
14.554,13
1.878,28
55,25
7.732,25
8.397,64
2.214,33
2.111,58
24.380,06
22.237,44

7.500,00
64.800,00
68.514,00
17.300,00
8.500,00
30.150,00
2.150,00
75,00
7.000,00
9.450,00
3.000,00
2.800,00
44.700,00
22.320,00

2.999,17
4.040,73
(10.008,06)
16.455,89
2.135,28
15.595,87
271,72
19,75
(732,25)
1.052,36
785,67
688,42
20.319,94
82,56

Total despeses

234.551,95

288.259,00

53.707,05

RESULTAT

(63.118,60)

(119.970,36)

56.851,76

Barcelona, 30 de Març de 2016
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