Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2012
Reunió 29 de novembre de 2012
Lloc: Casal Ernest Lluch
Hora: 17 hores
Es comença l’assemblea a la sala de reunions del 1r pis del Casal Ernest LLuch, al
C/ de la Rosa, núm. 3, el dia 29 de novembre, a les 16:30 hores en primera
convocatòria i a les 17 hores en segona convocatòria i amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior
2. Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2012
3. Memòria econòmica de l’any 2012 (estat de comptes i baixes de socis)
4. Activitats previstes per l’any 2013
5. Incorporació de nous membres a la junta directiva
6. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior
La secretària llegeix l’acta de l’assemblea de l’any 2011 i s’aprova pels socis
assistents

2. Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2012


Presentació de l’Associació a la Subdirectora de Cures i Atenció Sociosanitària a càrrec de Jerònia Miralles i Apol·lònia Esteva. El dia 3 de febrer del
2012 ens presentarem a Catalina Ferrer i el mes de juny del 2012 a Maria Cano,
actual Subdirectora de Cures.
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A ambdues reunions els varem plantejar diverses preocupacions envers la
infermera

comunitària

i

l’atenció

primària:

figura

de

la

yogoteacher,

desenvolupament decret de prescripció infermera, dependència, activitats
d’educació per a la salut, etc


Grup per a la defensa APS.

A finals de gener es va constituir el grup format per 9 associacions (Sociedad
Balear de Medicina Familiar y Comunitaria, Sindicato Médico de Balears, Sindicato
de Enfermería Illes Balears, Col·legi Oficial de Metges Illes Balears, Col·legi Oficial
d’infermeria de les Illes Balears, Sociedad de Pediatria Balear, Asociación de
Pediatria de Atencion Primaria de las Islas Baleares, Asociación Balear de
Comares, Associació Balear d’Infermeria Comunitària)
Les activitats dutes a terme en el grup han estat:
-

Assemblea per a la defensa AP 31 de gener de 2012, dirigida a tots els
professionals d’AP.



-

Manifest per a la defensa d’AP.

-

Reunió amb Consellera de Salut, la sra Carmen Castro, el 8 de febrer.

-

Reunions amb el subdirector d’AP, el sr. García Romanos

-

Assemblea informativa, el 19 de juny de 2012

Publicació per part del Servei de Salut el nou Pla IB-Salut 2020: les
al·legacions fetes per ABIC, l’any 2011, no han estat acceptades (febrer 2012)



Col·laboració d’ABIC (S González, A Miguélez, M Ingla) juntament amb
l’associació de Comares de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears
amb

la

Jornada

Futur

inmediat

de

la

professió

enfermera:

desenvolupament acadèmic, competencial i professional organitzada pel
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Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears i el Sindicato de Enfermería de les Illes
Balears (març de 2012)


Participació en el comitè organitzador (J Miralles) del II Encuentro Nacional de
EIR de Enfermería Familiar y Comunitària celebrat a Madrid (març 2012)



Adhesió d’ABIC al posicionament de la FAECAP en contra del Real Decreto
Ley 16/2012, de “Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y Mejorar la Calidad y Seguridad de sus
Prestaciones” (abril 2012)



Registre a la Conselleria de Salut i difusió a premsa del document dirigit a la
Consellera de Salut, la Sra. Carmen Castro, manifestant el que en pensa ABIC
de les mesures d'estalvi del 2012: "Posicionament de l'Associació Balear
d'Infermeria Comunitària respecte a les mesures d'estalvi 2012 del pla per
a l'equilibri econòmic de les Illes Balears" (maig 2012)



Organització juntament amb SBMFiC i el Col·legi d’Infermeria del projecte “Els
joves deim no al tabac”en el marc de la “Setmana sense Fum” (C Vidal, E
Girauta i M Marimon). (maig 2012)



Participació en la Setmana Sense Fum (P d’Agosto i V Useros) (maig 2012)



Organització conjuntament amb la Societat Balear de Medicina Familiar i
Comunitària i l’Asociación de Pediatria de Atención Primaria en las Islas
Baleares, de la IV Trobada de Participació Comunitària i Promoció per a la
Salut de les Illes Balears (Y Cáceres, Y Muñoz, T Planas, C Vidal) (maig 2012)



Participació en la Plataforma ciutadana per a la defensa dels drets socials i
sanitaris (Y Muñoz) (Juliol 2012)



Comunicat dirigit a la Conselleria de Salut i difusió en premsa, davant la dimissió
del Conseller de Salut, el Sr. Antoni Mesquida, per expressar la preocupació
d’ABIC davant l’esdevenir del sistema públic de salut ja que després de 15
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mesos de nomenaments i dimissions no es coneixen els objectius, ni les línees
estratègiques ni els projectes que pretén dur a terme la Conselleria de Salut.
Davant això ABIC demana que s’anomeni a professionals competents de
reconegut prestigi per ocupar els llocs tècnics en les direccions. (octubre
2012)


Participació d’un membre d’ABIC en el comitè d’investigació de la gerència
d’atenció primària (J Miralles)



Participació d’un membre d’ABIC en el grup de dependència del COIBA (R
Adrover)



Participació d’un membre d’ABIC (C Zarzosa) a un programa d’IB3 Radio per
parlar sobre el tema “Golpe de Calor”



Participació en el Protocol d’educació per a la salut: prevenció secundària
cardiovascular, editat pel Servei de Salut de les Illes Balears



Activitats relacionades amb el 2n congrés d’ABIC, VII congrés de la FAECAP,
i III encontre EIR a celebrar entre el 8 i el 10 de maig de 2013:
-

Comitè organitzador, amb el següents membres:
- PRESIDENTA: Joana Maria Taltavull Aparicio
- VICE-PRESIDENT: Tolo Villalonga Mut
- SECRETÀRIA: Francisa Serra Capó
- VOCALS ABIC:


Maciana Marimon Moragues



Antonio Galán Prieto



Helena Girauta Reus



Rosa Cañellas Pons
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Jerònia Miralles Xamena

- VOCALS COMITÈ ASSESSOR FAECAP


Dolores Mirón Ortega



Raúl García Vallejo

- VOCAL RESIDENTE: Nuria Vila Chabrera
A nivell organitzador, s’han realitzats els diferents contactes amb la seu del
congrés, posada en marxa de la web del congrés www.congresofaecap2013.es,
reserva d’hotels, càtering, estands, part lúdica, etc. També s’ha contactat amb les
institucions i s’han mantingut reunions amb:
- l’ajuntament de Palma, concretament amb l’Àrea de Sanitat i Consum, amb la sra.
Rosa Llobera
- l’àrea de Benestar Social del Consell de Mallorca, amb la sra. Catalina Cirer
- la UIB, amb la rectora, la sra Montserrat Casas

-

Comitè científic, amb els següents membres:
- PRESIDENTA: Maria de Lluc Bauzà Amengual
- VICE-PRESIDENTE, SEAPREMUR: Josep Sánchez Monfort
- SECRETÀRIA: Apol.lònia Esteva Arrom
- VOCALES ABIC:


Maria Ingla Pol



Clara Vidal Thomàs



Rosa Adrover Barcelo

- VOCAL ACAMEC: Jaime Martín Morcillo
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- VOCAL AECA: Maria Luisa Lozano del Hoyo
- VOCAL AGEFEC: Camilo Raña Lama
- VOCAL AIFICC: Francisco Cegrí Lombardo
- VOCAL ASANEC: Manuel López Morales
- VOCAL EFEKEZEE: Marisol Díaz González
- VOCAL SEAPA: Mª Jesús Rodríguez García
- VOCAL SEMAP: Ana López-Torres Escudero
- VOCAL SCECC: Patricia López Calderón
A nivell científic, s’ha contactat amb els ponents i s’han elaborat els tallers previs al
congrés i el programa del congrés. També s’ha preparat tot el que està relacionat
amb les comunicacions orals i pòster.


Activitats relacionades amb la FAECAP:
-

Reunions trimestrals

-

Vicepresidència de FAECAP (Rosa Canyelles component de la junta
d’ABIC és l’actual vicepresidenta de la federació)

-

Participació d’ABIC (A Miguélez) en el grup de crònics. Elaboració del
document Las enfermeras comunitarias ante las necesidades de las
personas en el siglo XXI, per part d’aquest grup, on es descriuen
recomanacions en relació a les cures i autocures de les persones amb
problemes crònics i situacions de dependència i fragilitat (juny 2012)

-

Participació d’ABIC (A Esteva) a la comissió de comunicació

-

Participació d’ABIC (P d’Agosto) a la comissió de docència i investigació

-

Participació d’ABIC (J Miralles) a la comissió d’especialitat
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-

Participació d’ABIC (Helena Girauta fins el mes de setembre, i a partir d’ara
MA Mulet i Joana Maura) a la comissió de tabaquisme

-

Participació d’ABIC (M Taltavull i Mª de LL Bauzà) en el comitè assessor
pels congressos

-

Participació d’ABIC (Pilar d'Agosto) en el Comitè de Redacció de la Revista
de Formació Continuada EFC de Enfermería Familiar y Comunitaria de
FAECAP.

3. Memòria econòmica de l’any 2012 (estat de comptes i baixes de socis)
Es llegeix la memòria econòmica de l’any 2012 i el pressupost de l’any 2013.
S’aprova pels socis assistents

MEMÒRIA ECONÒMICA ANY 2012
SALDOS BANCS
Saldo a dia 13-12-2011

11.115,55€

Saldo a dia 27-11-2012

13.567,48€

Diferència

2451,93€

ENTRADES

4755,00€

Rebuts inscripcions i quotes anuals dels socis

4775,00€

Socis a dia 13-12-2011: 134 socis
Socis a dia 27-11-2012: 136 socis
Baixes socis 2012: 2 socis
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Altes: 3 socis
Interessos compte corrent

SORTIDES
Quota anual FAECAP 2012
Despeses menjar reunions, actes, junta i assemblea

1,01€

2.322,54€
300,00€
478,72€ +240€

Despeses de viatges a reunions, congressos FAECAP

693,83€

Plana web

188,80€

Premis “Els joves diem no al tabac”
Telefonia mòbil
Despeses i comissions del banc

254€
112,70€
54,49€

PRESSUPOST 2013
ENTRADES

4.800€

Rebuts inscripcions i quotes anuals dels socis

4.800€

SORTIDES

4.800€

Quota anual FAECAP
Publicacions i plana web
Despeses reunions, actes, junta i assemblea
Despeses de viatges a reunions FAECAP

300€
1000€
500€+240€
900€

Acta 29 de novembre de 2012
-8-

Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

Telefonia mòbil

340€

Despeses i comissions del banc

120€

Premis Joves diem no al tabac

300€

Despeses papereria i altres

600€

Material divulgatiu d’educació

500€

4. Activitats previstes per l’any 2013
Com objectius i activitats prevists per l’any 2013 és té previst per part de la junta
directiva actual:
Objectiu principal


Continuar amb l’organització del congrés nacional de la FAECAP

Altres objectius


Participació activa dins la FAECAP



Ésser portaveu de les opinions dels socis davant els diferents organismes o
entitats públiques o privades que puguin afectar a la nostra professió.



Participar en els diferents projectes científics i comissions que puguin sorgir tant
a nivell governamental com de diferents entitats relacionades amb la nostra
professió com el COIBA, la SBMFIC, etc



Tenir una vocalia de resident d’infermeria familiar i comunitària dins la junta



Difondre la especialitat d’infermeria comunitària: itinerari formatiu, avaluació del
resident, formació transversal, acreditació dels tutors, estructura de la unitat
docent, etc
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Participar en els foros de discussió referents al nostre àmbit, especialment en
aquells que posen en greu situació al sistema públic de salut (privatització,
models de serveis de salut, etc).



Difusió i presentació de l’Associació a les infermeres d’APS de les Illes Balears i
a les institucions oficials



Elaborar material de divulgació per a les infermeres familiars i comunitàries, si
és possible.



Iniciar els tràmits per organitzar la IV trobada de participació comunitària per a la
Promoció de la Salut a les Illes Balears, conjuntament amb la SBMFIC. el



Tenir una vocalia de docència i definir les seves funcions



Modificació i actualització dels estatuts

5. Incorporació de nous membres a la junta directiva


En el moment actual la junta esta formada per:
Presidenta: Jerònia Miralles
Vicepresidenta: Yolanda Muñoz
Tresorera: Massi Marimon
Secretària: Maria Ingla
Vocals: Rosa Maria Adrover, Rosa Canyelles, Pilar d’Agosto, Maria de Lluc
Bauzà, Angélica Miguélez, Maria Taltavull, Maria Antònia Vaquer, Tolo
Villalonga



Dimissió de la junta directiva: Apol·lònia Esteva, en el càrrec de vicepresidenta



Incorporació de nous membres a la junta directiva, els càrrecs no es decideixen
fins a la primera reunió.
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Benvinguda als nous membres i gratitud als membres que han dimitit per la seva
tasca i dedicació.

6. Precs i preguntes


Quan es celebra un acte s’ha de convidar a totes les institucions i a tots els
sindicats, perquè com associació hem de ser imparcials. Seria interessant enviar
un comunicat a l’UGT demanant disculpes del fet que hagi passat el dia que es
va fer la jornada amb el COIBA. Proposta d’establir un contacte amb tots els
sindicats i saber qui és el responsable de salut de cada un dels sindicats



Contactar per saber com està el tema de la Plataforma ciutadana per a la
defensa dels drets socials i sanitaris. Na Y González contactarà amb ells.



Contactar per saber com està el tema de la col·laboració del grup de
dependència del COIBA. Na Rosa Maria Adrover contactarà amb el COIBA



La revista de FAECAP serà de formació continuada i de subscripció per part
dels socis.



Reunió amb semfyc i na Miquela Llull per saber com està el tema del
remanent de doblers que varen quedar de la jornada de participació comunitària.
Na Clara i na Yolanda convocaran una reunió d’avaluació de la trobada.
Possibilitat de dissoldre el compte quan s’adjunten altres associacions que no
poden aportar capital econòmic a la trobada i cada societat aporti segons el
número de socis que tingui



Possibilitat de beques per afavorir la participació en el congrés. Per exemple,
Menorca i Eivissa pagar el bitllet o posar un límit de doblers i dividir-ho entre les
persones que vinguin. Un altre exemple seria sortejar una o dues inscripcions...
o donar ajudes entres els socis si presenten comunicacions. Aquest tema ho ha
de discutir la junta directiva en la primera reunió del 2013.



L’empresa Bayer ha dit que pagarà 150 inscripcions pel congrés.
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Tenir una vocalia de resident d’infermeria familiar i comunitària dins la junta,
això implica modificar els estatuts, ja que un dels objectius era aconseguir
l’especialitat i també s’hauria de modificar l’apartat dels vocals.



Hi ha societats científiques que tenen vocalies de docència, per l’acreditació
de tutors de residents d’infermeria familiar i comunitària es dona punts si el
potencial tutor ocupa aquest càrrec. Es discuteix si s’ha de crear aquesta figura
dins la junta, però s’han de definir funcions i competències. Això implica
modificar els estatuts



Com objectiu a partir del 2014 podria ser fer formació pels socis. La faecap
també ens proporciona la plataforma on-line que podria ser una opció.



Per donar a conèixer el tema de les infermeres especialistes es podria realitzar
una taula rodona infermera comunitària versus infermera generalista. Na
Yolanda liderarà el tema.



Renovar la web



Revisar la documentació com per exemple els estatus, el cif...

Sense cap més tema a tractar es tanca la reunió de dia 29 de novembre de 2012.

Aquesta acta de 29 de novembre de 2012 queda registrada en el fulls XXXXX
del llibre d’actes d’assemblea general número 1 de l’ABIC

Maria Ingla.
Secretària d’ABIC
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