Resolució col·legial 003/2009 de 5 de maig, per la que es regulen les
bases dels grups de treball.
ARTICLE 1
La Junta de Govern del Col·legi pot decidir, per iniciativa pròpia o per la d'un nombre
de col·legiats mai inferior a 5, la constitució de grups de treball, amb la finalitat de
donar un tractament més científic o tècnic, a aspectes rellevants o d’interès per a la
Fisioteràpia o els fisioterapeutes.

ARTICLE 2
Els grups de treball desplegaran la seva activitat en relació a l’àmbit d’actuació que en
constitueixi el motiu, segons consti en la seva denominació específica i, en aquest
sentit, les seves finalitats seran:
a) Constituir un fòrum de tractament i discussió dels aspectes que incideixin en
l’àmbit actuació respectiu.
b) Promoure, seguir i desplegar, prèvia aprovació de la Junta, les activitats
relacionades amb l'àmbit del grup de treball.
c) Proposar estratègies i programes d’actuació, per a la seva aprovació de la Junta
de Govern.
d) A demanda de la Junta de Govern, constituir-ne en interlocutors en nom del
Col·legi davant les entitats i/o organismes relacionats amb el seu àmbit
d’actuació que puguin incidir en l’objectiu específic.
e) Elaborar guies de pràctica clínica de fisioteràpia
f) Realitzar aquelles tasques sol·licitades per la Junta de Govern.
g) Participar en les activitats, jornades i altres esdeveniments que el Col·legi
realitzi.
h) Col·laborar amb el Departament Professional del Col·legi en temes
competencials de la seva àrea.

ARTICLE 3
Els grups de treball, com a part integrant del Col·legi, hauran de mantenir les directrius
i objectius de la Junta de Govern.
Els Grups de treball 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 4
Els grups de treball estaran formats per un mínim de 5 col·legiats, els quals designaran
un/a Coordinador/a que exercirà com a interlocutor del grup de treball.

Podran formar part dels grups de treball, qualsevol col·legiat/da sempre que estigui al
corrent dels seus deures col·legials. Cada membre haurà de presentar el seu currículum
professional, renovat de forma anual. El Col·legi portarà un registre dels membres de
cada grup de treball. Cada alta o baixa d’un grup de treball deurà ser notificada al
Col·legi.
Podran intervenir de forma puntual, amb veu però sense vot, persones no
fisioterapeutes que, per la seva activitat professional, puguin ser d’interès pel Grup de
treball. En aquest cas, deurà ser informat prèviament el Col·legi, per a la seva
aprovació.
El/la Coordinador/a del grup s’encarrega de convocar-les degudament, establir l’ordre
del dia, enviar l’acta a la Responsable de formació del Departament Professional del
Col·legi, transmetre a la Junta de Govern els assumptes tractats i coordinar les accions
del Grup de treball amb el Col·legi.
Els grups de treball s’hauran de reunir, com a mínim, una vegada al trimestre per tal de
tractar els assumptes que s’assumeixin i les decisions s'adoptaran per consens.

ARTICLE 5
Els Grups de treball han d’elaborar i sotmetre a l’aprovació de la Junta un programa de
les accions que duren a terme, amb un calendari, i si és del cas, el pressupost
aplicable.
Cada tres mesos, com a mínim, els Coordinadors dels Grups de treball oferiran a la
Junta de Govern informació detallada del compliment del programa, de les incidències
que hagin sorgit i de la proposta de noves o successives actuacions en un informe.

ARTICLE 6
La relació dels grups de treball amb el Col·legi es realitzarà a través de la responsable
de Formació del Departament Professional del Col·legi, que farà de vincle entre el
grups de treball i la Junta de Govern.

ARTICLE 7
La dotació pressupostària dels Grups de treball s’establirà dins dels pressupostos anuals
del Col·legi.
La dotació indicada es destinarà al rescabalament de les despeses que comporti la
pertinença als grups de treball i, en general, a l’atenció de despeses derivades de les
seves activitats.
Els grups de treball deuran realitzar un informe en un formulari normalitzat de totes les
activitats que realitzin: reunions, xerrades, assistències.

Un cop finalitzat el seu treball, el grup haurà de fer una xerrada en la seu del Col·legi
explicant la seva tasca realitzada, així com facilitar el material necessari per a la bona
difusió al Col·legiat i a la societat per part del Departament de Comunicació del
Col·legi.

ARTICLE 8
Aquells membres dels Grups de treball que no compleixin les tasques pròpies
assignades, així com aquells membres que realitzin actes, declaracions o funcions
contràries a aquest Reglament, podran ser rellevades de la seva pertinença al Grup.

ARTICLE 9
Els grups de treball es constituiran amb una finalitat concreta i delimitada en el temps
La Junta de Govern pot acordar la dissolució d’un Grup de treball per als motius
següents:
1.
2.
3.
4.

Compliment del termini o de l’objectiu que les hagués generat.
Impossibilitat d’atendre la seva finalitat.
No mantenir el nivell de participació establert.
Incompliment d’aquest Reglament.

En tot allò que no estigui contemplat en aquest Reglament, s’estarà al que es diu en
els Estatuts i el Codi Deontològic del Col·legi.

