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GRUP DE TREBALL DE MÚTUES 

Núm. d’acta: 3/2016 Hora d’inici: 16.00 h Data: 4/4/2016 

 

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)  Francisco Romano Lechón (53) 

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Assistència. 
3. Estudi econòmic. 
4. Estudi legal. 
5. Estudi del document sobre evolució de les asseguradores. 
6. 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. Assistència 

No hi assisteixen la Silvia Homs Llagostera, l'Eduard Ventura Cornella i l'Àngel Ortiz Borrás. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Cap.             

 

3. Estudi econòmic 

Valoració de l'enquesta que es passarà als centres. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Es procedeix a iniciar la difusió de l'enquesta. Fer 
enviament des de el Col·legi per als centres no associats 
a l'ACEFIC, que hauran de contestar directament a 
l'ACEFIC. Valorar per Junta la millor manera de fer 
aquest enviament. Es valoren els pressupostos aportats 
per fer l'estudi econòmic una vegada es tinguin les dades 
de l'enquesta. Es dóna suport al pressupost presentat 
per Joan Lloret Villota, professor de la UAB. Es procedirà 
a presentar-ho a la Junta de Govern.  

ACEFIC 
CFC 

abril-maig 2016 

 

4. Estudi legal 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

S`han de recopilar més contractes dels centres amb les 
mútues per al seu estudi legal. Afegir també les cartes 
anuals rebudes de modificacions substancials dels 
contractes que reben els centres. 

ACEFIC abril-maig 2016 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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5. Estratègies de futur 

Accions a realitzar una vegada finalitzats els estudis. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Iniciar la divulgació dels resultats obtinguts a nivell 
poblacional. A partir d'aquí, iniciar l'acostament amb el 
món mutual mitjançant la realització d'una jornada de 
consens. 
S'apunta la possibilitat de portar el tema al grup de salut 
de la Intercol·legial catalana. 

CFC 2016 

 

Precs i preguntes 

No n'hi ha. 

 

Data propera reunió 

30-05-2016 a les 16.00 h. 

 
Francesc Rubí 
Coordinador 
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