ACTA XXXII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA
Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 17 de desembre de 2012, a les 20.30 hores en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1. Presentació del Pla Estratègic 2013.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos per al 2013.
3. Informes de Junta de Govern.
4. Precs i preguntes.

Hi assisteixen:
Manel Domingo Corchos
Gabriel Liesa Vivancos
Marta Romera
Javier Crespo
Eva Cirera
Núria Coral
Sònia Vilanova
Jordi Artigas
Meritxell Gómez
Mª José Rico

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

2204
1592
5351
3841
3345
1944
4958
5
2820
8536

Ramon Aiguadé Aiguadé
Montserrat Inglés Novell
Silvia Quiñonero
Irene Martínez
Marc Lari
Rafel Nadal
Josep Mª Nebot
Rafel Donat
Benilde Martínez
Roser Alfonso

Col. 3820
Col. 0892
Col. 1771
Col. 5987
Col. 3115
Col. 3618
Col. 4437
Col. 1510
Col. 5566
Col. 2646

Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Ramon Figueras; l’assessor
laboral, Sr. Miguel Martínez, i l’assessor fiscal, Sr. Salvador Rodríguez.
S’inicia a les 20.35 h, després de la visualització del vídeo/resum de les activitats realitzades
per al Dia de la Fisioteràpia, DiFT, amb la benvinguda als assistents per part del degà, Sr.
Manel Domingo. Tot seguit el secretari, Sr. Gabriel Liesa, presenta els membres de Junta
presents a la taula, llegeix l’ordre del dia de l’Assemblea i explica als assistents el seu
funcionament. A continuació cedeix la paraula al degà, que inicia el primer punt de l’ordre
del dia.
1. Pla Estratègic 2013
El degà comença amb la presentació de la planificació de les activitats programades per al
2013. Comenta que ja es té un projecte i ara cal dur-lo a terme.
1.1

Estratègies vers l’administració pública. El degà comenta:
-Relació amb Dpt. de Salut: acreditació sanitària, el compromís d’assolir que els
centres sanitaris tinguin l’acreditació; lluita contra l’intrusisme, accions conjuntes amb

inspecció sanitària contra els centres que no són sanitaris; retallades sanitàries, la
queixa està present i es fan accions de pressió; mútues d’assegurança privades, és
un problema greu i comenta la reunió mantinguda amb el conseller que va mostrar la
seva preocupació i la voluntat d’ajuda en aquest aspecte.
-Recurs TSJ Concurs RHB: Aquest concurs no contempla els acords arribats amb el
Govern, i per aquest motiu es continua amb les accions al TSJ.
-Relació Dpt. Benestar i Família: La Conselleria vol canviar el sistema de ràtios
per indicadors segons les necessitats dels centres, sense necessitats concretes de
fisioterapeutes, un sistema semblant al sanitari.
-Relacions amb el nou Govern: Estem a l’espera de la creació del nou govern per
establir-hi ponts de diàleg.
1.2

Relacions amb el CGCF. El degà comenta:
- Especialitats de Fisioteràpia: Amb el lideratge d’en Rafel Donat s’està treballant
amb la direcció general del MSSSI.
- Acreditacions avançades: És un model existent dins del MSSSI, que sense ser
una especialitat reconeix l’expertesa en un tema concret.
- Llei del medicament: Comenta que la Proposició No de Llei (PNL) serà aprovada
segurament el mes de febrer, en la qual el fisioterapeuta podrà fer prescripcions de
determinats fàrmacs i material ortoprotèsic. Els medicaments seran d’un llistat
concret.
- Implicació en les comissions de treball: Diferents membres de Junta de
Govern estant treballant en diferents grups de treball, com el d’activitat física,
convalidacions de títols, etc.
- Estratègies de cooperació amb altres col·legis de fisioterapeutes: Diferents
cooperacions amb col·legis concrets, com ara Madrid o Andalusia. Compartir accions
de difusió de la professió.

1.3

Responsabilitat social. El degà comenta:
- Cooperació internacional: Es continuarà amb la formació en línia per poder anar
a l’estranger sabent què s’ha fer i es donarà suport als organismes de cooperació que
ja estant establerts.
- Xerrades a la població: Es continuarà amb les xerrades realitzades d’higiene
postural escolar, gent gran, com a retorn a la societat i difusió de la nostra professió,
aprofitant els grups d’interès.
- ACEFIC: S’explica què és l’ACEFIC (Associació de Centres de Fisioteràpia de
Catalunya) i que se li dóna suport, al mateix temps que es realitza un treball, des del

CGCF, per tal de valorar posar una demanda pels preus que paguen les mútues,
clarament per sota del preu de mercat. Treball conjunt de creació d’un nomenclàtor.
- Ajuts a la natalitat: Es continua amb la política d’ajut a la natalitat.
- Creació d’espais per a formació solidària: Comenta la cessió d’espais per fer
formació solidària.
- Creació bases cobertura de Fisioteràpia en exclusió social: Es vol crear una
base de voluntariat sòlida des de tots els punts de vista, per tal de poder donar
cobertura de Fisioteràpia a persones que no poden tenir-hi accés.
1.4

Comunicació i TIC. El degà comenta:
- Continuació amb el nou model de DiFT: Es continuarà amb l’aposta del nou
model del Dia de la Fisioteràpia. També amb la idea de continuar lligant-ho amb La
Marató.
- Nou format streaming Jornada 2.0: Jornada completament virtual, amb
ponents de fora però que es connectaran en línia.
- Aposta per la comunicació en les xarxes socials: Es continuarà amb l’aposta
de la difusió a través de les xarxes socials.

1.5

Formació i recerca. El degà comenta:
- Ajuts / Beques: Es manté la mateixa política, buscant lligar la recerca amb la
sortida professional. Lleu disminució a causa que és el resultat de la contenció
pressupostària, no es disminueix la inversió.
- Revista Científica: Embrancar-hi als estudiants i continuació en línia.
- Jornades col·legials: 4 jornades: Mediterrànies, juntament amb els col·legis de
l’àrea mediterrània; 2.0; Transpirinenques, amb el Col·legi d’Andorra i la zona de
Pirineus francesa, i NME.
- Formació en línia: Continuació amb l’aposta per la formació en línia.
- Formació al territori: Es continua portant la formació arreu del territori, pel
mateix preu.
- Seminaris pràctics: Continuació amb aquest tipus de formació gratuïta, d’un
màxim de 4 hores i de la mateixa qualitat que la formació continuada del Col·legi.

1.6

Xarxa col·legial.
El degà comenta la integració en una xarxa de Google Talk de: grups de treball,
comissions, grups d’interès, seccions i Junta de Govern amb l’objectiu d’augmentar la
interacció i abaratir costos de desplaçament.

1.7

Temes d’interès prioritari.

El degà comenta els temes d’interès del proper any 2013, per poder vincular-hi les
ajudes de formació i recerca:
-

Fisioteràpia en exclusió social.
Fisioteràpia neuromusculosquelètica.
Fisioteràpia en atenció primària i salut comunitària.

2. Presentació dels pressupostos
El degà cedeix la paraula al tresorer del Col·legi, Sr. Ramon Aiguadé, perquè presenti la
proposta de pressupostos per al 2013.
El tresorer presenta els pressupostos a l’Assemblea tot informant que seran uns
pressupostos de contenció a causa de la disminució de col·legiacions i la situació de crisi que
ens envolta. Explica la comparativa entre la proposta de pressupostos del 2012 i la del 2013,
que els col·legiats presents a la sala tenen entre les mans. Agraeix la tasca de la Marisa
Cantarero i l’Ana Costa, totes dues del Departament Financer, en la realització dels
pressupostos en la seva vessant tècnica.
Aquests pressupostos estan pensats d’acord amb la situació actual de l’entorn econòmic, i un
segon criteri d’adaptació a la despesa real del CFC. Clarament és un retall de disminució
d’ingressos. En conclusió, és un pressupost de lligar-se el cinturó, amb el conseqüent
manteniment del preu de la quota col·legial.
Realitza una descripció de l’apartat dels ingressos i de l’apartat de despeses.
A continuació el secretari demana si algun membre de l’Assemblea vol realitzar alguna
consulta o resoldre algun dubte.
En no haver-hi cap pregunta, el secretari dóna pas a la votació: 20 col·legiats
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Vots a favor: 20
Els pressupostos presentats per a l’any 2013 queden aprovats per unanimitat.
3. Informes Junta de Govern
Comenta el tema del contenciós respecte al concurs del CatSalut, referent a la Rehabilitació.
Segons el nou concurs, aquest serà a 10 anys, hipotecant la figura del fisioterapeuta al
metge rehabilitador. El CatSalut considera que ell té la potestat d’organitzar el seu servei,
però no es pot permetre que no deixi desenvolupar la competència del fisioterapeuta.

Es realitza un històric de les accions judicials fetes fins a posar el recurs actual al TSJ, amb
ajuda de l’assessor jurídic del CFC, Sr. Ramon Figueras.
El degà demana si algú vol fer preguntes respecte a aquest tema.
En no haver-hi més preguntes, el secretari dóna pas al quart punt de l’ordre del dia.
4. Precs i preguntes
El secretari dóna pas als precs i preguntes.
Meritxell Gómez, col. núm. 2820, pregunta respecte del nombre de fisioterapeutes de ràtios
en centres geriàtrics, i pregunta si en una baixa per jubilació, és legal no cobrir la plaça. El
degà comenta que sí que és legal i va en relació als indicadors de l’hospital en concret que
ha de tenir fisioterapeuta, però no està obligat el seu nombre. Intervé la vicedegana aclarint
que el conveni de la XHUP ho permet, i que l’ICS no cobrirà més places. Es parla de si la
llista d’espera pot ser un indicador per tal d’augmentar el nombre de fisioterapeutes, i es
respon que depèn del tipus d’hospital, proveïdor etc. L’assessor jurídic comenta que la llista
d’espera és un indicador més, no l’únic.
La Meritxell Gómez, col. num. 2820, pregunta si es pot tancar el servei de Fisioteràpia, i es
comenta que sí seria possible. Es genera un debat respecte de si es treu una acreditació del
CatSalut o no, per tal que pugui afectar al conveni de col·laboració. L’assessor jurídic
comenta que el CatSalut compra serveis, si el centre no vol vendre el servei de Fisioteràpia,
li pagarà menys, però cal matisar-ho molt doncs els centres de la XHUP no poden decidir sols
sinó que serà el CatSalut qui ho reguli. La vicesecretària comenta que al Departament
d’Educació no es cobreixen les reduccions d’1/3 de jornada que els treballadors poden
demanar per conciliació de la vida familiar i laboral, és a dir, els treballadors tenen el dret de
demanar-ho però l'Administració no té l'obligació de cobrir-les.
La Meritxell Gómez, col. núm. 2820, pregunta si és legal la reducció horària, i es comenta
que sí.
Ramon Aiguadé, tresorer i col. 3820, pren la paraula per aclarir el tema de la formació
solidària. La proposta arriba mitjançant una empresa de formació, que és la primera que ho
farà, i es decideix fer la cessió no només a aquesta empresa sinó a totes; vol aclarir que
primer va arribar la proposta i que el CFC va decidir fer-ho, per tant aquesta empresa serà la
primera que ho farà i tothom estarà convidat a fer-ho.
La Meritxell Gómez, col. núm. 2820, pregunta a quin sindicat caldria afiliar-se en no
prosperar el promogut pel CFC. El degà fa un històric del foment de la creació d’un sindicat
de fisioterapeutes i d’altres professionals de salut minoritaris, però no es va assolir el número
necessari per tirar-ho endavant. Comenta la possibilitat d’anar als sindicats clàssics, que no
treballen per als fisioterapeutes atès que van per nombre de professionals. Comenta la
manca de competència legal del CFC per pactar convenis laborals i marcar tarifes de preus.
Una vegada finalitzat el punt de precs i preguntes, en Gabriel Liesa informa del sistema que
s’utilitza per aprovar l’acta. En un termini màxim de 15 dies s’enviarà l’acta als assistents

perquè durant 20 dies puguin donar la seva aprovació o fer modificacions, si s’escau. Passats
aquest dies, es tractaran les al·legacions, i en un termini de 15 dies s’enviarà als assistents
l’acta definitiva.
El degà agraeix a l’Assemblea la seva participació i la dóna per finalitzada a les 21.46 hores.
Vist-i-plau degà

Secretari

Manel Domingo i Corchos

Gabriel Liesa i Vivancos

