
 

 

 

 

Barcelona, 5 de juny de 2019, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva de 
l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (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 DEL DIA 

1. Presentació tancament econòmic II Curs Bàsic de Gestió de Comandaments i estat 
actual de comptes – Mercè Estrem i Marisa Jiménez 
2. Presentació proposta de Borsa de Treball – Secretaria Tècnica 
3. Noves accions. Recull de premsa per a tots els socis i sòcies ACDI 
4. Fòrum de Pensament ACDI – 16 octubre 2019 – Tàrsila Ferro 
5. III Congrés ACDI. Any 2020 – Noves dates  
6. Altres 
 
ASSITEIXEN: 

• Concepció Cabanes Duran 
• Mercè Carreras Serrat 
• Mariona Creus Virgili 
• Meritxell Cucala Rovira 
• Margarita Esteve Ortega 
• Mercè Estrem Cuesta 
• Amèlia Guilera Roche 
• Gemma Margarit Alsina 
• Mar Sevillano Lalinde 
• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

EXCUSSEN: 

• Montserrat Artigas Lage 
• Míriam Bou Creixell 
• Tàrsila Ferro García 
• Lourdes Garcia Zaldivar 
• Isabel Grimal Melendo 
• Marisa Jimenez Ordóñez 
• Cristina Montero Pares 
• Anna Ollé Gilabert 



 

 
 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Presentació tancament econòmic II Curs Bàsic de Gestió de Comandaments i estat 
actual de comptes  
La Secretaria Tècnica presenta el tancament econòmic del II Curs Bàsic de Gestió de 
Comandaments: 3. 930, 38 €.  
 
2. Presentació Borsa de Treball Online 

La Secretaria Tècnica presenta el projecte de implementació i desenvolupament de la 
borsa de treball.  

 

IMPLEMENTACIÓ DE PLATAFORMA WEB PER BORSA DE 
TREBALL ACDI 

 
SANICONGRESS dissenyarà, personalitzarà i implementarà una plataforma en línia 
accessible des del web de l’ACDI destinada a gestionar la Borsa de treball de l'Associació 
Catalana de Direccions Infermeres.  
El disseny serà amigable i funcional tant per als socis o visitants del lloc que vulguin pujar 
el seu currículum, com per als reclutadors.  
 
La plataforma es desenvoluparà sobre el CMS WordPress i incorporarà les funcions més 
avançades d'aquesta plataforma facilitant la gestió dels continguts, la interactivitat i la 
comunicació automàtica de totes aquelles accions que es realitzin. El desenvolupament 
serà absolutament responsive i optimitzat per a un posicionament natural en cercadors. 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 

• S'habilitaran diferents seccions a través d'un panell d'administració per actualitzar els 
continguts que precisen d'actualitzacions periòdiques. 

• S'habilitarà la gestió i registre d'usuaris, per a la gestió tant de l'oferta com de la 
demanda de treball. La publicació d'ofertes es podrà habilitar per a diferents centres de 
treball acreditats. 

• Localització òptima de candidats mitjançant filtres de cerca avançada. 
• Possibilitat de múltiples idiomes i geolocalització tant de candidats com d'ofertes. 
• Es compliran les especificacions del nou RGPD 
• Notificacions Push: En el nostre perfil podrem crear alertes que ens avisi directament a 

l'escriptori quan aparegui alguna publicació nova del nostre interès. 

 



 

 

 

HOME 
Fent clic sobre el botó de "borsa de treball", accedirem a una pàgina amb un 
menú de navegació i una home on es mostrarà el següent contingut:  
 

- Slider principal amb un cercador d'ofertes de treball distribuïdes segons 
especialitats 

- Les millors ofertes 
- Notícies rellevants sobre aquesta secció 
- Accés directe al meu perfil d'usuari 
- Accés directe a la publicació d'ofertes 
- Articles destacats 

 

MENÚ PRINCIPAL 

S'ha contemplat un menú superior amb els botons desplegables següents: 

• OFERTES I VACANTS: En aquesta secció disposem del llistat complet d'ofertes d'ocupació 
que podrem acotar segons els filtres de cerca desitjats: (ubicació, especialitat, retribució 
... ..) 

• En accedir a qualsevol de les ofertes publicades tindrem accés a tota la informació 
detallada de la mateixa. Així mateix dins d'aquesta secció tindrem un botó a un pla on 
apareixen ubicades totes les ofertes publicades. 

• NOTÍCIES: En aquesta secció hi haurà el llistat de les últimes notícies i articles publicats 
relacionats amb l'ocupació, i tot seguit per ordre de publicació. 

• CENTRES DE TREBALL: Llistat i descripció de tots els centres de treballs adscrits a la 
societat. Els oferents d'ocupació podran publicar al seu compte la descripció general del 
centre de treball. 

• COMPTE D'USUARI: Els usuaris registrats a la plataforma tindran accés al seu perfil 
d'usuaris on podran completar un formulari tutoritzat per omplir el seu currículum, i a 
més establir les seves preferències. Rebran notificacions push i per email cada vegada 
que sorgeixi una nova vacant del seu interès. 

• CONTACTE: Amb formulari de correu, mapa de localització i dades de contacte físic, 
telefònic i correu electrònic 

• PEU: Avís Legal i Política de Protecció de dades + arbre de continguts + contacte, etc. 
 
DURADA DEL PROJECTE   
 
La durada del projecte serà de 5 setmanes a partir de l'acceptació del pressupost. 
L'última setmana preveu la formació als administradors i l'elaboració d'una guia ràpida 
d'ús. 
 
PRESSUPOST 
 
2.750 € IVA no inclòs  

Es discuteix la seva idoneïtat i de moment s’acorda no posar-la en marxa. 
 



 

 
 
 
 

3. Noves accions. Recull de premsa per a tots els socis i sòcies ACDI 
La Secretaria Tècnica explica que el recull de premsa de Vitamine s’està enviant a tots els socis 
i sòcies de l’ACDI.  

 
4. Fòrum de Pensament ACDI – 16 octubre 2019 – Tàrsila Ferro 
Es comenta que el proper Fòrum de Pensament serà el proper 16 d’octubre de 2019 i 
el coordinarà la Tàrsila Ferro, juntament amb la Marisa Jiménez, la Mar Sevillano i la 
Gemma Margarit. La sala està reservada però ens ho confirmaran al juny.  
 
5. – III Congrés ACDI 2020 

La Secretaria Tècnica comenta que va demanar dates de disponibilitat de l’Auditori Axa 
i pel mes d’abril no tenien cap dijous ni divendres disponible i, pel maig, només queda 
disponibilitat el 18 i 19 de maig.  

La Junta demana a la Secretaria Tècnica que demani disponibilitat pel mes de març de 
2020 a l’Auditori Axa.  

Quedarà pendent veure en quines dates i seu es pot celebrar el congrés al 2020. 

6.- Altres  

• Objectiu per l’any vinent: augmentar els socis 
La Margarita Esteve comenta que l’objectiu de l’any vinent és augmentar el 
nombre de socis, perquè l’associació porta uns anys estancada.  
Demanarà al Carles Fernández que prepari una campanya de comunicació.  
La Margarita Esteve també comenta que per la propera edició del Curs de 
Comandaments demanarà als alumnes que es facin socis de l’ACDI i que el 
primer any la quota de soci sigui gratuïta.  

• Formació continuada 
L’Amèlia comenta que seria interessant oferir una formació continuada per 
aquells alumnes que hagin acabat el Curs de Comandaments. Fer un segon any 
de continuïtat amb crèdits universitaris. La Junta Directiva ho troba interessant 
i s’estudiarà.  

7.- Acords 

• S’accepta el tancament econòmic del II Curs de Comandaments ACDI.  
• S’acorda que la presidenta demani al Carles Fernández una campanya de 

comunicació per augmentar el nombre de socis.  

  



 

 

 

 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:00 hores, de la qual s’estén 
aquesta acta , que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria, l’antiga 
tresorera i l’actual tresorera.  

 

 

Margarita Esteve, Presidenta   Meritxell Cucala, Secretària 

 

 

 

Persona que ha redactat l’acta :  Secretaria Tècnica  
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