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GRUP DE TREBALL DE MÚTUES 

Núm. d’acta: 02/15 Hora d’inici: 16.00 h Data: 14/12/2015 

 

Assistents: 

  Francesc Rubí Carnacea (1130)  Eduard Ventura Cornella (2787) 

  J. Carlos Escolà Valls (1014)  Carles Vilardell Petit (8249) 

  Núria Malleu Morros (1019)  Daniel Sanchís Jiménez (984) 

  Silvia Homs Llagostera (1565)  Ángel Ortiz Borrás (2337) 

  Agustí Giné Cot (2400)        

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Constitució del Grup 
3. Abordatge de l'informe DAFO 
4. Propostes de treball 
5. Precs i preguntes 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

L'acta de la reunió anterior ha estat aprovada per unanimitat. 

 

2. Constitució del Grup 

S'excusen l'Agustí Giné Cots, la Silvia Homs Llagostera, la Núria Manlleu Morros i el Daniel Sanchís 
Jiménez 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Cap             

 

3. Abordatge de l'informe DAFO 

 
Es presenta l'informe DAFO elaborat amb part de la informació obtinguda i discutida a la primera 
reunió. Es procedeix a la seva lectura i anàlisi.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 S'acorda acabar de treballar-lo en línia per donar-li 
format definitiu a la propera reunió   

Tots Fins 18-01-2016 

 

4. Propostes de treball 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

A.- Recollida de dades del sector referents als darrers 
exercicis. 
B.- Elaboració del pressupost previ a l'elaboració de 
l'estudi econòmic. 
C.- Recopilació de contractes entre les mútues de salut 
(màxim número possible) i diferents centres de 
Fisioteràpia. 
D.- Estudi jurídic dels contractes actuals amb les mútues 
de salut, una vegada recopilats. 

ACEFIC 
 
ACEFIC 
 
TOTS 
 
 
Assessoria 
jurídica del 

Gener 
 
Gener 
 
Gener 
 
 
Una vegada recopilats 
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E.- Estudi jurídic dels límits legals en el que es pot moure 
el CFC en aquesta qüestió per establir un correcte 
posicionament. 
 
 

CFC 
Assessoria 
jurídica del 
CFC 

 
Gener 
 
 

 

5. Precs i preguntes 

En Carles Escolà trasllada al Grup la seva preocupació per les baixades continuades que any, rere 
any, en aquesta època, pateixen els centres en la tarificació dels tractaments i en la protocolització 
dels mateixos. En concret aporta documentació de Caser en relació a la nova normativa per 
processos de Fisioteràpia i la baixada unilateral que HNA ha plantejat als centres, establint la nova 
tarifa  2016 per sessió combinada de rehabilitació a 8 €. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

S'acorda traslladar aquesta preocupació a la Junta de 
Govern del CFC. 

Francesc Rubí 14-12-2015 

 

Data propera reunió 

18-01-2016 a les 16.00 h. 

 
Francesc Rubí 
Coordinador 
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