Resolució 004/2010 de 2 de novembre de la Junta de Govern del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, per la qual es constitueix el
Consell Social de la Fisioteràpia

Atenent al que disposa l’article 58 dels Estatuts col·legials, es constitueix el
Consell Social de la Fisioteràpia.
“El Consell Social de la Fisioteràpia
Article 58
La Junta de Govern pot constituir, informant-ne a l’Assemblea, el Consell Social
de la Fisioteràpia, tot oferint participar-hi als qui haguessin estat degans del
Col·legi, als col·legiats honoraris i a persones o entitats que destaquin pel seu
interès o dedicació a la Fisioteràpia o a les finalitats del Col·legi. En formen part
també el degà exercent i el secretari, a qui correspon estendre acta de les seves
reunions.
El Consell, que s’ha de reunir a iniciativa del degà o de tres dels seus membres i
sota la presidència de qui es decideixi en cada ocasió, constitueix un fòrum de
tractament d’aspectes relacionats directament o indirecta amb la Fisioteràpia, de
formació d’iniciatives i d’elaboració de propostes, bé siguin generades pels seus
membres, bé siguin encarregades per la Junta de Govern.
Els seus acords no són vinculants i serveixen d’orientació a la dinàmica del
Col·legi i, si escau, han de ser presentats a l’Assemblea.”

El degà oferirà la participació al Consell a les persones que han estat degans del
Col·legi i als col·legiats honoraris, tot demanant-los que acceptin formar-ne
part.
Idèntica petició es podrà fer extensiva a persones i entitats que destaquin pel
seu interès i dedicació a la Fisioteràpia o a les finalitats del Col·legi.
Presideix el Consell el degà del Col·legi i en forma part també el secretari,
encarregat d’estendre acta de les seves sessions.
El Consell Social és un ens col·legial de caràcter consultiu de la Junta de
Govern, no vinculant, constituït per tal d’assessorar-la en els temes que siguin
del seu interès a partir de l’experiència professional i personal de les persones
que el composen.

A petició de la Junta i també a iniciativa pròpia, pot emetre informes relatius a
qüestions d’interès per a la Fisioteràpia, per als col·legiats o per al propi Col·legi
i constituir les comissions de treball intern que consideri necessàries.
En qualsevol cas, els informes i les recomanacions del Consell s’adoptaran per
consens i, si resultés impossible, serà necessària, si més no, la conformitat de
tres quartes parts dels seus membres i la constància dels motius de
discrepància.
El Consell es reunirà de forma ordinària un cop a l’any a iniciativa de la Junta de
Govern, la qual fixarà la data i el lloc de celebració amb un mes d’antelació i
determinarà l’ordre del dia de la reunió.
La Junta informarà l’Assemblea de la constitució i la composició del Consell i li
comunicarà les recomanacions i els informes que emeti.

