Resolució 001/2020, de 15 de gener per la qual s’aproven les bases reguladores de les
Seccions Territorials del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Article 1. Objecte
Constituir i dictar les bases reguladores de les Seccions Territorials del Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya (CFC) d’acord amb l’article 60 dels Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya.

Article 2. Règim d’actuació
1. Les Seccions Territorials tenen caràcter de comissió delegada de la Junta de Govern i es regiran
pel que estableixen els Estatuts, aquestes bases reguladores i les disposicions que dicti la Junta
de Govern.
2.

Les Seccions Territorials tenen com a objectiu principal el tractament d’aspectes rellevants o
d’interès per a la Fisioteràpia i els fisioterapeutes del seu àmbit d’actuació, és a dir, dels territoris
gironí, lleidatà, tarragoní, l’Alt Urgell i les Terres de l’Ebre, segons l’acord adoptat en la XLIV
l’Assemblea General de 22 de desembre de 2019 i de la Catalunya Central (Grup d’OsonaRipollès), segons l’acord adoptat en la XLVI Assemblea General de 17 de desembre de 2020.

Article 3. Objectius
1. Constituir un fòrum de tractament i discussió dels aspectes que incideixen en l’exercici de la
Fisioteràpia als territoris de cada Secció Territorial.
2.

Promoure, seguir i desplegar activitats d’interès per als fisioterapeutes dels territoris indicats,
preferentment per iniciativa pròpia o de la Junta de Govern.

3.

Avaluar l’estat d’aspectes de la professió en el seu àmbit geogràfic i proposar estratègies i
programes d’actuació destinats a promoure’n la millora.

4.

Actuar com a interlocutor del Col·legi davant de les entitats i organismes que es relacionin o
puguin incidir en l’exercici de la Fisioteràpia als territoris propis de cada Secció Territorial.

5.

Elaborar i estendre, entre els col·legiats, informació, recomanacions i informes d’interès, prèvia
aprovació de la Junta de Govern.

6.

Realitzar aquelles tasques sol·licitades per la Junta de Govern.

7.

Participar en les activitats, jornades i altres esdeveniments que organitzi el Col·legi.

8.

Col·laborar amb les àrees del Col·legi per a la difusió de les Seccions Territorials.

9.

Fer difusió de la professió a la societat.

Article 4. Membres
1. Podran formar part de les Seccions Territorials tots aquells col·legiats i col·legiades que tinguin
el seu domicili personal o professional al territori de la Secció Territorial corresponent, estiguin
al corrent dels deures col·legials i no tinguin cap expedient informatiu o disciplinari obert.

2.

Per tal de poder dur a terme les tasques de les Seccions Territorials, s’acorda, sense motiu
d’oposició, que aquestes estiguin formades per un màxim de 7 membres, dels quals, caldrà
nomenar dos coordinadors que, conjuntament, facilitaran la gestió de les Seccions.
Excepcionalment i per qüestions de representativitat o de característiques del territori es podrà
ampliar fins a 2 membres més. Aquesta excepcionalitat haurà de ser aprovada expressament
per la Junta de Govern en base a petició fonamentada del coordinador de la Secció sol·licitant.

3.

Aquests càrrecs tindran caràcter organitzatiu sense crear jerarquització ni desigualtats entre els
diferents membres.

4.

Sense perjudici dels Estatuts del Col·legi o reglamentació interna, els membres de les Seccions
Territorials seran escollits entre els assistents a la primera reunió de configuració de Seccions
Territorials, i es renovaran conforme s’especifica en el següent punt.

5.

La renovació dels membres de les Seccions Territorials es farà de forma biennal. Es farà una
convocatòria pública un mes abans de la decisió. Els candidats que optin per primera vegada
a formar part de les Seccions hauran de presentar al CFC, en un termini de tres setmanes, un
currículum professional, una carta manuscrita amb els motius que els porten a presentar-se a
la convocatòria i un aval de 5 col·legiats del territori. Els candidats que formin part de les
Seccions en el moment de la convocatòria i que vulguin renovar la seva participació, caldrà que
ho comuniquin per escrit al CFC (mitjançant correu electrònic o fent-ho constar en acta) durant
el període de la convocatòria. La Junta de Govern farà l’entrevista personal i farà pública la
decisió en un termini no superior al mes de la data de convocatòria. En la primera reunió dels
nous membres s’hauran de determinar els coordinadors.

6. El cessament de qualsevol membre podrà esdevenir per:
a. Motius voluntaris.
b. Decisió justificada de la Junta Govern.
Si s’esdevingués el cessament del coordinador o del co-coordinador, caldria que algun dels
membres de la Secció Territorial, per decisió majoritària, n’ocupés la vacant. La resta de vacants es
cobriran per convocatòria pública quan hi hagi la necessitat, per decisió de la Junta de Govern,
mitjançant el mateix procediment especificat en el punt 5 d’aquest article.

Article 5. Funcionament
Les Seccions Territorials s’han de reunir, com a mínim, una vegada al mes (excepte al mes d’agost
o el que es designi com a període de vacances) per tal de tractar els assumptes que es promoguin,
i les seves decisions s’han d’adoptar per consens. De la reunió se n’extraurà una acta que un dels
coordinadors de la Secció Territorial enviarà a la persona de referència del Col·legi.
Cada any, les Seccions Territorials han d’elaborar i sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern,
un programa amb la previsió de les seves actuacions que inclogui un calendari d’execució i, si és el
cas, la previsió de les despeses que pugui implicar, aquest programa. Aquest programa quedarà
recollit a les actes de les Seccions i inclourà, com a mínim:
- Una jornada adscrita al territori.
- Un curs i un seminari tècnic.
- Participació en un esdeveniment esportiu.
- Una activitat per al Dia de la Fisioteràpia (DiFT).
- Un acte de divulgació de la professió a la ciutadania, en col·laboració amb ajuntaments,
consells comarcals o diputacions (segons s’escaigui).

Les Seccions Territorials es reuniran de forma trimestral amb la Junta de Govern del Col·legi per
reportar les actuacions realitzades, els dubtes que pugin sorgir i les activitats previstes. De la reunió
se n’extraurà una acta que la persona de referència del Col·legi enviarà als coordinadors de les
Seccions.
Les Seccions Territorials hauran d’informar a la Junta de Govern de totes les activitats i actes que
realitzin.
Les Seccions Territorials hauran de realitzar, com a mínim, una reunió anual a la qual es convocarà
a tots els col·legiats del territori corresponent per presentar la memòria de les activitats realitzades
i la proposta d’activitats a realitzar.
Els membres de les Seccions Territorials ajustaran el seu funcionament als processos, registres i
procediments incorporats al Manual de Gestió Integrada de la Qualitat pel qual es regeix el Col·legi.

Article 6. Pressupost
La dotació pressupostària de les Seccions Territorials s’establirà dins dels pressupostos anuals que
el Col·legi presenta a l’Assemblea General per a la seva aprovació.
La dotació pressupostària vindrà donada per les necessitats de caràcter logístic, divulgatiu i
professional, i d’acord amb les propostes presentades per cada Secció i aprovades per la Junta de
Govern.
Per a tal fi, cada Secció Territorial haurà de presentar un informe per escrit de les activitats, reunions,
actes, conferències, jornades, etc. que realitzi, així com les despeses per activitat mitjançant un
formulari normalitzat.
Cap dels membres de les Seccions Territorials no està remunerat, si bé podran ser reemborsades
les despeses que comporti, establir-se dietes i la contraprestació que correspongui amb motiu de la
dedicació col·legial, previ acord de la Junta de Govern, i que a tal efecte es preveuran en els
pressupostos anuals del Col·legi. Serà necessària la presentació d’un informe i dels tiquets de
despeses per part del membre o dels membres que participin en l’activitat, per justificar-ne
l’abonament.

Article 7. Normativa
Les Seccions Territorials, com a part integrant del Col·legi, hauran de mantenir les directrius i
objectius de la Junta de Govern.
Les Seccions Territorials hauran de conèixer el funcionament del Col·legi, així com el posicionament
de la Junta de Govern envers temes de la professió relacionats amb el seu àmbit d’actuació.

Article 8. Dissolució
Les Seccions Territorials tindran caràcter indefinit i només podran dissoldre’s per resolució de la
Junta de Govern.

