ACTA XXXIV ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 18 de desembre de 2014, a les 20.30 hores en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Presentació del Pla Estratègic 2014.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos per al 2014.
3. Informes de Junta de Govern.
4. Precs i preguntes.

Hi assisteixen:
Manel Domingo Corchos
Gabriel Liesa Vivancos
Marta Romera
Alba Resplandis
Eva Cirera
Núria Coral
Cristina Bofarull
Diana Martorell
Joaquin Hernández

Col. 2204
Col. 1592
Col. 5351
Col. 763
Col. 3345
Col. 1944
Col. 2116
Col. 5994
Col. 1879

Ramon Aiguadé Aiguadé
Montserrat Inglés Novell
Silvia Quiñonero
Irene Martínez
Maria Giné
Rafel Nadal
Núria Cortada
Rafel Donat
Benilde Martínez
Roser Alfonso

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

3820
0892
1771
5987
5431
3618
6491
1510
5566
2646

Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Ramon Figueras i l’assessor
laboral i fiscal, Sr. Joan Sánchez.
S’inicia a les 20.30 h 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 2014
El degà comença amb la presentació de la planificació de les activitats programades per al
2014.
•

•

Estratègies vers l’administració pública. El degà comenta:
‐

Relació amb el Dpt. de Salut: s’està treballant en la creació d’un conveni entre
el Departament i el CFC per tal que el Col·legi faci l’acreditació sanitària amb el
compromís d’assolir que els centres sanitaris tinguin tots l’acreditació; es
continuarà amb la lluita contra l’intrusisme mitjançant accions conjuntes amb
Inspecció Sanitària contra els centres que no són sanitaris. Comenta que, per part
del Departament, se’ns ha convocat a formar part del Pla de Salut de Malalties
Reumatològiques.

‐

Recurs contenciós-administratiu pel Concurs de RHB: avui mateix ens han
comunicat que han fallat en contra nostra i actualment s’està valorant si farem
recurs al TSJ.

‐

Relació amb el Dpt. de Benestar Social i Família: comenta les accions dutes
a terme en relació al pacte entre la conselleria i les patronals del sector d’atenció
a la gent gran, la reunió mantinguda amb la consellera i les accions que s’han
seguit i se seguiran per tal de poder consensuar un model d’atenció a les
persones real i sostenible.

Relacions amb el CGCF. El degà passa la paraula al tresorer, Sr. Ramon Aiguadé,
per comentar els dos primers punts:
‐

Especialitats de Fisioteràpia: amb la participació del Sr. Rafel Donat s’està
treballant amb la Direcció General del MSSSI per tal de veure quines de les
especialitats són les més viables a l’hora de tirar-les endavant.

‐

E-learning: grup que treballa per a la creació d’una història clínica integrada en
tot l’estat espanyol i per facilitar l’accés, dels fisioterapeutes que estan fora de
grans centres o hospitals, a la història clínica compartida.

Pren la paraula, de nou, el degà per comentar els punts següents:
‐

Mútues d’accidents laborals: comenta que el govern espanyol està fent
passos per integrar el sistema de salut i les mútues laborals, i s’està treballant per
augmentar les competències del fisioterapeuta en aquest camp.

‐

Llei del medicament: comenta que la primera fase de la Llei ja està aprovada i
que queda una segona fase en la qual ja s’està treballant. La primera fase
contempla que el fisioterapeuta pot prescriure, però manca la segona fase, de
decidir com es farà i la formació complementària que haurà de tenir el
fisioterapeuta.

‐

•

•

•

Implicació en les comissions de treball: diferents membres de JG estan
treballant en diferents grups de treball, com el d’activitat física, convalidacions de
títols, etc.

Responsabilitat social. El degà comenta:
‐

Projecte d’exclusió social: el degà cedeix la paraula al vocal de Junta de
Govern, Sr. Rafel Donat, responsable de l’Àrea Social del CFC, per tal que expliqui
en què consisteix aquest projecte. En Rafel Donat comenta que des de principis
de l’any 2013 s’ha treballat en un cronograma per contactar amb entitats del
tercer sector per poder atendre a població en situació marginal. Actualment
podem dir que tenim el primer conveni signat amb la Creu Roja, a realitzar en el
mes de febrer de 2014, per col·laborar en tallers de la tercera edat juntament
amb els TO de Creu Roja per, posteriorment, fer tallers més específics. També
comenta la possible signatura amb ECOM en el mateix sentit, però amb la
seguretat de que les persones ateses no poden accedir a la Fisioteràpia, per tal
de no generar conflicte, i com a formació social cap als mateixos col·legiats.

‐

Projecte xerrades ajuntaments: es continuarà amb les xerrades realitzades
d’higiene postural escolar i gent gran, com a retorn a la societat i difusió de la
nostra professió, aprofitant les seccions i grups d’interès, lligades a convenis amb
ajuntaments. Inici amb l’Ajuntament de Lleida.

‐

Ajuts a la natalitat: Es continua amb la política d’ajut a la natalitat.

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. Aquest any 2014 es farà a Girona i també amb
la idea de continuar lligant-ho amb La Marató.

‐

Creació canal streaming activitats col·legiats: juntament amb el Colegio de
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, es vol realitzar la compra d’un canal
streaming de TV per poder retransmetre diferents activitats del col·legi: xerrades,
conferències, etc.

‐

Aposta per la comunicació en les xarxes socials: es continuarà amb l’aposta
de la difusió per les xarxes socials.

‐

Vídeos difusió: arran del conveni amb el Colegio de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid, es realitzarà una campanya de vídeos promocionals de la
nostra professió sota el lema “12 mesos, 12 consells”.

Formació i recerca. El degà comenta:

•

•

‐

Ajuts a la formació i la recerca: es manté la mateixa política, buscant lligar la
recerca a la sortida professional. Lleu disminució com a resultat de la contenció
pressupostària, no es disminueix els diners.

‐

Revista Científica: embrancar als estudiants i continuació en línia, així com
recomanacions d’apps de caire científic.

‐

Jornades col·legials: 3 jornades: geriatria, 2.0 i NME.

‐

Formació en línia: continuació amb l’aposta per a la formació en línia i
concretament parla de la formació en activitat física.

‐

Formació al territori: es continua portant la formació arreu del territori pel
mateix preu.

‐

Seminaris tècnics: continuació amb aquest tipus de formació, gratuïta, de
màxim 4 hores i de la mateixa qualitat que la formació continuada del Col·legi.

Xarxa col·legial. El degà comenta:
‐

Creació Grup de Treball CIF: arran de la tasca desenvolupada per les
comissions respecte a aquest tema, per tal de finalitzar-la i aprofitant el que ja
han realitzat, s’ha decidit crear un grup de persones limitat per tal de poder
acabar la tasca durant el 2014.

‐

Relació ACEFIC/SCBF: es mantenen les relacions amb aquestes dues entitats.
En relació amb l’ACEFIC s’ha cercat l’ajuda i formació cap als col·legiats vers la
gestió de centres.

‐

Intercol·legial: s’aposta per tenir més presència en aquest organisme que
aglutina a tots els col·legis professionals de Catalunya en previsió de l’aplicació de
la nova Llei catalana de col·legis i l’Avantprojecte de Llei de serveis professionals.

‐

Conveni Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid: recorda
el conveni vigent des del 2013 amb aquest col·legi i les seves repercussions i
beneficis mutus.

Temes d’interès prioritari:

El degà comenta els temes d’interès del proper any 2014, per poder vincular les ajudes
de formació i recerca, que són:
‐

Fisioteràpia i activitat física.

‐

Validació i traducció al català de les escales de valoració.

‐

Fisioteràpia i evidència científica

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 2014.
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 2013 i la del 2014,
que els col·legiats presents a la sala tenen entre les mans. Agraeix la tasca de la Sra. Marisa
Cantarero, responsable del Departament Financer, per la realització dels pressupostos en la
seva vessant tècnica.
Aquests pressupostos estan pensats en base a la situació actual de conjuntura econòmica i
en base a un segon criteri d’adaptació de la despesa real del CFC. Clarament és un retall de
disminució d’ingressos. En conclusió, és un pressupost ajustat a la realitat de despesa feta
durant el 2013, ajustant els convenis amb els proveïdors i ajustats a la realitat.
Realitza una descripció de l’apartat dels ingressos i de l’apartat de les despeses.
El tresorer proposa, en nom de la Junta de Govern, la congelació de quota col·legial, que
queda en 163€ anuals.
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: 18 col·legiats
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 18
Els pressupostos presentats per a l’any 2014 queden aprovats per unanimitat.
3.- Informes de Junta de Govern.
pren la paraula el degà per comentar els següents aspectes:
•

Accions fetes amb la Intercol·legial: explicat anteriorment.

•

Situació de l’Avantprojecte de Llei de serveis professionals: comenta que
aquest avantprojecte és un centralització de les competències col·legials, supeditant
el control dels col·legis pels seus Consejos Generals respectius, amb un codi
deontològic únic i uns estatuts únics. Segurament serà aprovada al desembre o gener
del 2014, amb un any per posar-se en pràctica. Marcarà la quota màxima per tràmits
col·legials, i un màxim per la quota col·legial que, a més, només seran per les quotes
obligatòries, i la resta de serveis, sigui optativa. La inquietud és el control que els

Consejos tindran respecte als col·legis i com s’estructurarà el control de les
administracions públiques cap als col·legis. El degà comenta que li preocupa més el
control dels Consejos.
•

Conveni amb el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid:
explicat anteriorment.

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.
El mateix secretari pren la paraula per proposar a l’Assemblea que, atès que a la formació
gratuïta que ofereix el CFC sovint queden moltes vacants d’assistents que no avisen, marcar
una normativa per la qual, que en cas que un col·legiat no assisteixi a una formació gratuïta
a la que ha confirmat la seva assistència, sigui penalitzat sense poder gaudir d’una formació
gratuïta en un espai d’un any. Sotmet aquesta proposta a votació de l’Assemblea, amb 18
col·legiats presents i el resultat és:
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 18
S’aprova la proposta per unanimitat
El secretari dóna pas a l’Assemblea per fer precs i preguntes.
La col·legiada número 763, Sra. Alba Resplandis, pregunta respecte dels centres que es
poden donar d’alta o no com a centre sanitari, arran del garbuix que hi ha amb centres
acreditats o no, i els diferents criteris entre ajuntaments. El degà comenta que per obrir un
centre has d’estar donat d’alta com a centre sanitari, no tots els ajuntaments ho demanen,
l’acreditació sanitària la dóna el Departament de Salut, la llicència d’activitat la dóna
l’ajuntament. La raó del conveni amb el Departament de Salut és per poder aconseguir que
tots els centres de Fisioteràpia tinguin l’acreditació sanitària.
El col·legiat honorífic Sr. Ramon Figueras, comenta que en el tema de voluntaris cal tenir en
compte que els voluntaris no cobren per l’activitat que fan. El degà comenta que se’ls
compensarà per la despesa feta. El Sr. Figueras comenta que cal desvincular els voluntaris
de la Borsa de Treball i suggereix de fer una recollida o destinar part del pressupost a
situacions de catàstrofe o cooperació mundial. El degà comenta el fet del perquè s’ha derivat
la cooperació internacional a cooperació local, atesa la situació del país i la manca de
projectes segurs, sòlids i òptims a l’estranger. I comenta que s’han fet col·laboracions de
formació amb FisiosMundi.
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 21.50 hores.
Vist-i-plau degà

Secretari

Manel Domingo i Corchos

Gabriel Liesa i Vivancos

