ACTA XXV ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu del Col·legi de Metges de Girona el dia 23 de maig de 2009, a les
11:00 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Informe del degà: Activitats any 2008.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç de l’any 2008.
3. Informació de la situació actual de la relació entre el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya i el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas.
4. Precs i preguntes.
Hi assisteixen:
Francesc Escarmís Costa
Montserrat Inglés Novell
Joaquim Surós Frigola
Ricard Corgos Cervantes
Gabriel Liesa Vivancos
Roser Afonso Pernias
Sílvia Quiñonero Gómez
Adela Sampere Florido
Arcadi Tomas Alabern
Xavier Sala Garcia
Laia Teixidor Planellas
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M. del Carme Casellas Miret
Laura Xargay Esparraguera
Santos Sastre Fernandez
Javier Crespo Sanz
Belen Mas Vello
Martí Armengol Puiggròs
Marta Romera Dura
Manel Domingo Corchos
Alex Massaguer Collazo
Francesc X. Guilayn Llinas
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Hi assisteixen amb veu però sense vot els assessors fiscal i jurídic del Col·legi, Sr.
Salvador Rodríguez i Sr. Ramon Figueras, respectivament.

Inicia el degà, Sr. Francesc Escarmís, donant la benvinguda a tots expressant l’inici
d’una assemblea itinerant tal i com es va comprometre. Dóna la paraula al secretari
per fer la lectura de l’ordre del dia.
El secretari fa lectura de l’ordre del dia i explica als assistents el sistema de
funcionament de l’assemblea en els punts de torn de paraula.

1. Informe del degà: Activitats any 2008.
El secretari comença explicant breument la Memòria del Col·legi del 2008, amb les
dades pròpies del Col·legi: Altes, Borsa de treball, Biblioteca, Compra de llibres, Cens
de centres, Assessories, Departament Professional (Comunicació, Formació),
Comissions col·legials, Seccions col·legials.
Una vegada finalitzada l’explicació dóna la paraula al degà per encetar l’informe de les
activitats de Junta del 2008.
1. Formació i recerca
1.1. Adaptació a l’EEES
- Modificació dels Estatuts del CFC.
- Seguiment implantació títol de grau.
- Inici converses creació comissió mixta EUF i CFC.
- Contactes amb el Departament de Salut en defensa de les noves
competències.
1.2. Activitats i projectes
- Inici projecte formació en línia.
- Formació específica en recerca (col·laboració amb la SCBF).
- Inici projectes de recerca:
.- Trastorns motrius en demències (Institut Català Envelliment).
.- Projecte de models d’intervenció del Fisioterapeuta en Atenció Primària a
Catalunya (Unitat de Fisioteràpia de la FMCS Rovira i Virgili).
- Establiment conveni amb BIOCAT
2. Relacions institucionals
2.1. Departament de Salut
- Participació grups de treball dels pla d’innovació i del pla de malalties
reumatològiques i de l’aparell locomotor.
- Seguiment estat Decret de teràpies naturals.
2.1. Departament de Salut
- Creació del Consell Català de Formació Continuada.
- Participació en el Pla d’Activitat Física (Secretaria General de l’Esport, Departament
de Presidència i Departament de Salut).
2.2. Departament d’Acció Social
- Consolidació de la presència del fisioterapeuta en la implementació de la Llei de
Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
- Presència en el consell de participació del PRODEP.
- Contactes amb el Departament per tractar la figura del fisioterapeuta com a
responsable higienicosanitari i el seu rol en els serveis socials.
2.3. Convenis amb altres entitats
- FATEC.
- APTOC.
- Fundació Alzheimer Catalunya.
- Lappset.
- Step by Step.

3. El Col·legi

3. 1. Activitats
- II Jornades de mobilitat, caigudes i exercici físic (Institut Català de l’Envelliment).
- V Jornades Catalanes de Fisioteràpia Postquirúrgica en Traumatologia i Ortopèdia
(Hospital de l’Esperit Sant i COIB).
- III Jornades multidisciplinàries de residències de Gent Gran.
- Jornada sobre el Dolor Crònic.
- 8a edició FiraGran (Farga de l’Hospitalet).
- Fira de la Gent Gran de Terrassa.
- Avante 2008 (1r Saló per a l’Autonomia personal i la Qualitat de vida).
- Dia Mundial de la Fisioteràpia (Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona).
- Sopar Col·loqui (“L'altra cara de les demències: el deteriorament motriu").
3.2. Formació
- Presentació del número d’activitats formatives (cursos, seminaris, jornades i
conferències) distribuïdes per província.
3. 3. Sistema Integral de Gestió de la Qualitat
- Aprovació i implementació del SIGQ.
- Avaluació satisfacció del personal.
3. 4. Seccions Territorials
- Increment de la dotació pressupostària.
- Consolidació seus. Implementació de serveis col·legials.
- Inici del cicle de formació estable.
- Planificació de les relacions institucionals en funció de les necessitats del territori.
3. 5. Comissions col·legials
- Nou reglament.
- Increment dotació pressupostària.
- Creació de noves comissions:
.- Fisioteràpia en Extremitat Superior.
.- Parkinson i Trastorns del Moviment.
.- Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives.
S’obre el torn de paraules
Adela Sampere (Col. 7068) demana com s’ha fet la borsa de treball per als avaluadors
de la dependència. El vicesecretari, Manel Domingo, li respon els diferents sistemes
que han utilitzat els diferents organismes per convocar les places. Informa del
predomini de fisioterapeutes dins els equips d’avaluació.
També pregunta sobre Lappset i el funcionament de la seva borsa de treball. En
Manel Domingo respon que dins el conveni queda marcat que Lappset ha de
recomanar la contractació d’un fisioterapeuta per a la utilització dels seus parcs
geriàtrics.

2. Presentació i aprovació del balanç de l’any 2008.
El degà dóna la paraula a la tresorera, Montserrat Inglés, qui realitza una explicació
del balanç econòmic del 2008. Explica la documentació presentada dins la Memòria i
presenta la comparativa del 2008 amb el 2007.
S’obre el torn de paraules.
En Francesc X. Guilayn (Col. 2716) demana per què la partida d’ingrés de subvencions
és 0. La directora del Col·legi, Marisa Cantarero, explica que les subvencions
demanades pels programes pilots no han estat aprovades.
Adela Sampere (Col. 7068) demana com està la relació amb el Dipsalut. El secretari,
entén que és un tema del 2009 i sol·licita que es faci la pregunta dins l’apartat de
precs i preguntes.
En no haver-hi més demanda de paraula, es dóna pas a la seva votació.
S’aprova per assentiment.
El secretari demana aprovar l’aplicació del benefici en el romanent del Col·legi.
S’aprova per assentiment.
La Marta Romera demana poder contestar l’Adela Sampere, sobre l’estat del Dipsalut,
perquè ha de marxar. Informa a la col·legiada dels moviments que s’estan fent.

3. Informació de la situació actual de la relació entre el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya i el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas.
El degà explica la situació actual amb el CGCF i fa una revisió dels esdeveniments que
han provocat la presentació del recurs als pressupostos del CGCF i la suspensió
cautelar per part del CFC de la vinculació al CGCF.
Explica a l’assemblea quines són les propostes que la Junta planteja al CGCF. El degà
dóna la paraula al assessor jurídic, Ramon Figueras, perquè expliqui l’estat del recurs.
Explica que està acceptat i en procés de tràmit.

4. Precs i Preguntes
El degà informa a l’assemblea de les modificacions presentades pel Departament de
Justícia a la proposta dels estatuts del CFC aprovats en l’anterior assemblea; entenen
que són modificacions de forma. L’assessor jurídic, en Ramon Figueras, dóna una
breu explicació de les modificacions presentades pel Departament en matèria de
col·legiació, que modifica el text sense perdre el fons, i en matèria de sancions, que
les regula segons la Llei de Col·legis Professionals. L’assemblea dóna la seva
conformitat per assentiment a les modificacions.

El secretari explica a la assemblea que es tornarà a presentar la proposta modificada
al Departament de Justícia. Demana a la assemblea que doni el vistiplau a la Junta
per si, en el cas que el Departament tornés a fer modificacions a la proposta que no
variïn el fons del document, els permeti aplicar les modificacions. L’assemblea dóna,
per assentiment, la seva conformitat davant les possibles modificacions que pugui fer
el Departament de Justícia sense que modifiquin el fons del document.
El secretari informa del sistema d’aprovació de l’acta. En el termini màxim de 30 dies
s’enviarà als assistents per obrir un període d’al·legacions de 30 dies. Finalitzat el
termini, s’enviarà novament l’acta amb les modificacions, si escau, en un termini de
15 dies i es donarà per aprovada.
En no haver-hi més precs ni preguntes, el degà dóna les gràcies a la Secció Territorial
de Girona i als assistents per la seva presència. Es dóna per finalitzada l’Assemblea a
les 12.51 hores.

Vist i plau degà

Secretari

Francesc Escarmís i Costa

Ricard Corgos Cervantes

