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GRUP DE TREBALL DE MÚTUES 

Núm. d’acta: 04/2017 Hora d’inici: 16.30 h Data: 13-11-2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Francesc Rubí Carnacea (1130)   
Membres  Francisco Romano Lechón (53)  Daniel Sanchís Jiménez (984) 
  Núria Malleu Morros (1019)  Ángel Ortiz Borrás (2337) 
  Agustí Giné Cot (2400)  Eduard Ventura Cornella (2787) 
  Carles Vilardell Petit (8249)  Marlen Moreno Martínez (12088) 
  Oriol Martínez Navarro (12504)   
Convidats  Antoni Cudós (assessor jurídic)  Dpt. Comunicació 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
2.     Valoració de les accions iniciades a la reunió anterior. 
3.     Plantejament de possibles accions per part dels responsables de comunicació. 
4.     Desenvolupament del pla estratègic d'accions. 
5.     Precs i preguntes. 
6.     Afers de tràmit. 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
L'acta de la reunió anterior estat aprovada per unanimitat. S'excusa Agustí Gené. 

 
2.Valoració de les accions iniciades a la reunió anterior. 
S'aturen algunes de les accions empreses a la darrera reunió per recomanació de l'assessor legal. 
S'acorda continuar amb la resta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Plantejament de possibles accions per part dels responsables de Comunicació 
Antoni Qudós, assessor legal del CFC, comenta la dificultat que implica la divulgació per part del 
CFC dels preus pagats per les mútues. Comenta possibles vies d'actuació que no impliquin 
l'incompliment de la llei de competència per part del Col·legi. Aquest fet atura el plantejament 
d'accions per part dels responsables de comunicació que havien seguit les indicacions dels acords 
que havia prés el Grup la darrera reunió.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Desenvolupament del pla estratègic d'accions 
S'hauria d'enfocar l'estudi des del punt de vista del pacient. 
Valorar la possibilitat d'empendre accions legals per incompliment de la llei de competència per part 
de les mútues. 
Difusió dels barems que paguen les mútues.  
Escrit a l'agència catalana de la competència establint la voluntat de denúncia dels preus de les 
mútues. 
Establir per part del CFC quins són els criteris d'una sessió estándard de Fisioteràpia. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Document de possibles accions legals per part de 
l'assessor i del Grup. 

Antoni Qudós Novembre 2017 

 
Precs i preguntes 

No n'hi ha 

 
Afers de tràmit 

No n'hi ha. 

 
Data propera reunió 

11-12-2017 

 
Francesc Rubí 
Coordinador 
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