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GRUP DE TREBALL DE MÚTUES 

Núm. d’acta: 6/2016 Hora d’inici: 16.30 h Data: 19/12/2016 

 
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. Valoració de l'estudi econòmic i legal en el seu conjunt 
3. Desenvolupament del pla d'estratègies futures  
4. Assessoria de centres  
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 ha estat aprovada per unanimitat. 

 
2. Assistència 
Hi assisteix tothom. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cap.             

 
3.Valoració de l'estudi econòmic i legal en el seu conjunt 
Valoració crítica individual de l'estudi econòmic.  
Objectius: 
Esmenar el que es cregui oportú abans de fer el pagament final. L'Àngel observa que manca el logo 
de la UAB a la portada. 
Cercar arguments aprofitables per negociar amb les mútues. 
Cercar possibles contraarguments que puguin utilitzar les mútues i pensar en com contrarestar-los. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Fer una lectura i valoració crítica de l'estudi. 
Demanar quin número de centres tanquen anualment a 
Catalunya. 

Tots 
Francesc 

Gener 2017 

 
4.Desenvolupament del pla d'estratègies futures 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pla de comunicació per part del CFC. 
Jornada mutual. 
Treballar l'ordre i el contigut del pla estratègic.  

Tots Gener 2017 
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5.Pla de comunicació per part del CFC 
Informar al col·lectiu de fisioterapeutes. 
Informar a la població. 
Informar a les mútues. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pensar el contingut. 
Pensar en els mitjans: diaris, ràdios, tv's. 
Convocar el Toni Orderanz, com a resposable de 
comunicació del CFC, per a la propera reunió. 

Tots Gener 2017 

 
6.Jornada mutual 
Protagonistes: Directius mútues, fisioterapeutes, CFC, Generalitat i pacients (buscar associacions 
que puguin tenir interès en el tema). 
Tema: Gestió i qualitat?? 
Objectiu: Identificar el model que volem (copagament, fisio grupal, fisio individual, segell de 
qualitat...). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Tots Gener 2017 

 
7. Precs i preguntes 
No n'hi ha. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.Afers de tràmit 
No n'hi ha. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Data propera reunió 

 23 de gener de 2017 a les 16.30 h. 

 
Francesc Rubí 
Coordinador 
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