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Acords  
1. El Col·legi
-S’estableix el següent calendari de reunions i es trasllada als caps d’àrea per a la seva 
programació:
Dimecres 19 de febrer, 18 de març, 15 d’abril, 20 de maig, 17 de juny, 15 de juliol, 16 de setembre, 
14 d’octubre, 11 de novembre, 2 de desembre i 16  de desembre.
La data provisional de l’Assemblea General d’aprovació de pressupostos és el 16 de desembre.

- Es debat sobre la proposta dels logotips del 30è anivesari i s'aprova el model 1.
2. Organismes col·legials
- S'aprova la renovació dels membres de les seccions territorials durant el primer trimestre del 
2020. Es realitzarà una convocatòria per tal que a la propera Junta de Govern es puguin valorar els 
currículums presentats.

- S'acorda dinamitzar els grups d’interès que ja existeixen però que tenen poca participació, 
així com crear-ne en d’altres en territoris on no existeixen. 

3. Activitats col·legials
FTP20 
- Es presenten les diverses gestions fetes per a l'FTP20 i el seu estat actual. 
- S’acorda els preus d’inscripcions de: 30 euros fins a l'1 de setembre, 50 euros després, i 20 
euros un dia, dissabte o diumenge. El preu per als no col·legiats és de 200 euros.

4. Informes
Vicedegana: 
- Informa sobre les altes, baixes i canvis en els membres de les comissions NME i el canvi de 
coordinador i sotscoordinadora.
Canvis en la Comissió de Respiratori amb el nomenament de nova coordinadora i 
sotscoordinadora.

Secretari: 

- Comunicació amb la Secció de CatCentral (Vic) per determinar data per a la Jornada de l'Eix 
Transversal.
- Traslladar la petició a Howden per ampliar la RC amb el supòsit de formació com a activitat 
pròpia col·legial.

Vocalies: 
- S'aprova la proposta presentada pel vocal de la Junta de Govern Ismael Martí provinent de la 
Secció Territorial de Girona de participar en els clínics de la Federació Catalana de Bàsquet 
per fer els cursos de formació d’entrenador.




