
Acta Nº 6/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  14 de juliol de 2015 

Barcelona, a 14 de juliol de 2015, són les 17.00 hores i es reuneix la junta Directiva de 
l’ACDI a la sala de reunions de la Direcció Gerència de l’Hospital de Sant Pau, amb el 
següent ordre del dia i els membres que es detallen: 

ORDRE DE DIA: 

1. Presentació del Sr. Fermín Rodríguez Muñoz com a nou membre de la Junta
Directiva de l’ACDI

2. Informacions vàries:
a. Debat de Salut Parlament
b. Signatura conveni prescripció infermera
c. Entrevista amb Grups Parlamentaris

3. Jornades ACDI:
a. Presentació i objectius
b. Format
c. Data
d. Elecció nom

4. Altres

ASSISTEIXEN:  

• Concepció Cabanes Duran

• Mariona Creus i Virgili

• Meritxell Cucala Rovira

• Margarita Esteve Ortega

• Ana Belén Fernández Sancho

• Rafael Gómez Rojas

• Isabel Grimal Melendo

• Marisa Jiménez Ordóñez

• Fermín Rodríguez Muñoz

• Mar Sevillano Lalinde

• Llum Veiga André
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• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSEN:   

• Amelia Guilera 

• Georgina Villa Amor 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 
1. Presentació Fermín Rodríguez 

La presidenta de l’ACDI presenta al nou membre de la Junta Directiva: el Sr. 
Fermín Rodríguez Muñoz. Aquest fa una breu presentació sobre la seva 
trajectòria professional. Els membres de la Junta que es troben presents també 
es presenten.  
 

2. Informacions vàries:  
La presidenta, vicepresidenta, consellera i tresorera de l’ACDI expliquen als 
presents la participació i assistència de l’ACDI en reunions i actes relacionats 
amb temes de salut i la professió infermera que han tingut lloc en darrer mes: 
 

• Debat de salut en el Parlament de Catalunya, al qual varen assistir la 
presidenta, consellera, tresorera i secretària de l’ACDI. Totes afirmen 
que el debat va ser “fluix”, de caràcter més partidista que no pas 
sanitari.  

• Presentació del Pla de Salut: es va presentar el passat dia dilluns 6 de 
juny el Pla de Salut a Sant Cugat, on es van presentar les línies 
estratègiques, s’acorda enviar el document a tots els membres de la 
junta. 

• Signatura conveni prescripció infermera, al qual va assistir la 
vicepresidenta el passat 1 de juliol. En aquest s’acorda crear una 
comissió de treball que elabori una proposta de redacció per a regular la 
indicació, l’ús i l’autorització en la dispensació de medicaments i de 
productes sanitaris per part dels professionals infermers.  

• Reunió Grups Parlamentaris. La presidenta informa que s’ha contactat 
amb tots els Grups Parlamentari per qüestionar-li què esperen de les 
infermeres directives, entre altres temes. Informa que, per ara, l’ACDI 
s’ha reunit CiU, el 28 de maig i amb ERC, el 3 de juny. A dia d’avui hi ha 
programada una reunió amb ICV el proper 16 de juliol i al setembre, 
amb el PSC.  
 

3. Jornades ACDI 
Es presenta el format i preu per les jornades que s’organitzin d’ara en 
endavant.  
A continuació, es detallen els dos tipus de formats i preus: 
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1. Jornada d’un dia sencer
a. Horari: 11 h. a 14 h. i 16 h. a 19 h.
b. Preu: socis: 60 €, no socis: 90 €

2. Jornada de mig dia:
a. Horari matí: 11 h a 14 h; horari tarda: 16 h. a 19 h.
b. Preu: socis: 25 €, no socis: 40 €

Es presenta una primera idea per la realització de la primera Jornada. A 
continuació es detalla la informació que a dia d’avui es té sobre aquesta: 

• Dia: Dijous, 19 de novembre de 2015
• Format: dia sencer (sessió 1 – sessió 2).
• Horari: Sessió 1: 11 h. a 14 h. Sessió 2: 16 h. a 19 h.
• Localització: Sant Joan de Déu – Numancia (a confirmar per Isabel

Grimal).
• Temàtica:

o Sessió 1: innovació
o Sessió 2: ètica

• Títol:
o Sessió 1: Innovació, potenciar als emprenedors interns
o Sessió 2: pendent

• Moderadors i ponents:
o Sessió 1: Meritxell Cucala i Philippe Delespesse
o Sessió 2: pendent

Es discuteix la idoneïtat de posar un nom a les jornades/actes de l’ACDI. No 
surten noms i s’acorda que cada membre farà propostes i posteriorment es 
votaran. 

3. Altres:
a. Adela explica que l’Hospital Clínic ja és un Consorci, que serà efectiu

a partir del dia 15 de juliol. Comenta que en el màxim òrgan de
govern del consorci hi haurà una infermera, que això és un fet
històric i molt rellevant. També explica els canvis en la normativa
interna en el procés d’elecció de la Direcció Infermera.

b. Marisa enviarà un document a tota la junta amb documentació
sobre l’homologació de títols.

ACORDS: 

• Nou membre de la Junta: Fermín Rodríguez Muñoz: queda aprovada la
seva incorporació dins la Junta Plena de l’ACDI.

• Jornades ACDI: La Junta aprova el format i preus de les Jornades. La
Junta aprova organitzar la primera Jornada el proper dijous 19 de
novembre amb les característiques anteriorment descrites.
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