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

Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 17 de desembre de 2014, a les 20.30 hores en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Presentació de la nova Junta de Govern
2. Presentació del pla estratègic 2015
3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos per al 2015
4. Informes de Junta de Govern
5. Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Manel Domingo Corchos
Gabriel Liesa Vivancos
Francesc Rubí
Alba Resplandis
Eva Cirera
Núria Coral
Marta Sala
Francisco Cobos
Joaquin Hernández
M. Carme Caselles
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Ramon Aiguadé Aiguadé
Mònica Rodríguez
Silvia Quiñonero
Núria Fuentes
Juanjo Brau
Rafel Nadal
Carol Naudí
Diana Martorell
Javier Crespo
Roser Alfonso
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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.- Presentació de la nova Junta de Govern
El degà mostra un PowerPoint on presenta la nova Junta de Govern, fent esment dels nous
membres i les seves tasques, així com un repàs de tots els membres que en formen part.
2.- Pla estratègic 2015
El degà comença amb la presentació de la planificació de les activitats programades per al
2015.
•

•

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

Relació amb el Dpt. de Salut: després de les darreres converses, estem a
l’espera de la darrera proposta de conveni amb el Departament per tal que el CFC
tramiti l’acreditació sanitària dels centres menors de 100m2 i dels fisioterapeutes
que treballen per compte propi a domicilis, a banda de treballar contra
l’intrusisme de la mà del Departament, amb reunions programades de seguiment.

‐

Recurs contenciós administratiu pel Concurs de RHB: es va presentar el
recurs i continua en la via processal.

‐

Creació d’un nou Registre de professionals sanitaris: comenta que el Dpt.
de Salut està creant un nou Registre de professionals sanitaris on es demanaran
més dades de les que actualment tenim motiu pel qual es farà necessària la
col·laboració de tothom per tenir-les. En breu s’enviarà la informació pertinent per
tal de poder complimentar les dades en línia.

Relacions amb el CGCF. El degà comenta:
‐

Especialitats de Fisioteràpia: es continua la tasca iniciada anteriorment.

‐

Mútues d’accidents laborals: hi haurà un canvi legislatiu que serà important i
cal veure cap a on evoluciona.

‐

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

‐

Llei del medicament: a l’espera del reglament de la llei per saber quina
formació caldrà.

‐

Treball conjunt amb altres col·legis al marge del Consejo: seguint la línia
de treball realitzada amb el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.

•

•

•

Responsabilitat social. El degà comenta:
‐

Consolidació projecte d’exclusió social: conveni amb ECOM, pel qual
s’oferirà Fisioteràpia a usuaris que no poden accedir-hi de forma privada.

‐

Consolidació projecte xerrades ajuntaments: consolidat el projecte amb
l’Ajuntament de Lleida.

‐

Ajuts a la natalitat: es continua amb la política d’ajuts a la natalitat.

Comunicació i TIC. El degà comenta:
‐

Continuació amb el nou model de DiFT: se seguirà amb l’aposta del nou
model del Dia de la FisioTeràpia. Segurament al 2015 serà a la ciutat de
Barcelona.

‐

Consolidació Fisiotv.cat: consolidarem el canal de TV i l’streaming a les
jornades i activitats del Col·legi.

‐

Creació app per a ciutadans i fisioterapeutes: la creació d’una app amb
consells per als ciutadans i els fisioterapeutes que pugui incloure pautes per als
seus pacients.

‐

Vídeos difusió: continuació de la campanya de vídeos promocionals de la nostra
professió sota el lema “12 mesos, 12 consells de salut”, en col·laboració amb els
col·legis de Madrid i el País Basc.

‐

Nova pàgina web: arran del 25è aniversari, es farà una nova pàgina web amb
la inclusió d’un apartat web per al Servei d’Orientació Laboral.

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.

‐

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. Gratuïtes. En la NME es
portarà un fisioterapeuta de cada continent, 5 fisioterapeutes 5 continents.

‐

Formació en línia i seminaris tècnics: continuació amb l’aposta per a la
formació en línia i, concretament, parla de la formació en activitat física, així com
que es continua portant la formació arreu del territori pel mateix preu.

‐

Creació assessoria a la recerca: creació d’una assessoria cap als col·legiats
interessats en fer recerca, tipus SOL.

‐

•

•

Formació en cascada OTAGO: comenta la formació amb Institut de
l’Envelliment, on es formaran uns determinats fisioterapeutes en un mètode de
prevenció de caigudes i la formació serà en cascada.

Activitats 25è aniversari CFC. El degà comenta:
‐

Cursa atlètica 10 km: és una cursa de 10 quilòmetres que s’està organitzant,
oberta a fisioterapeutes i al públic general. També es farà una atenció postcursa
diferent, fent servir piscines petites d’aigua freda.

‐

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 envers la
gestió de centres.

‐

Creació logotip commemoratiu: es crearà un logotip especial.

‐

Vinculació amb el DiFT: es vincularan activitats del DIFT amb el 25è aniversari.

‐

Cicle de 25 xerrades: es realitzarà un cicle de xerrades sobre el running en 25
localitats de Catalunya, que seran gratuïtes; es vol fer en el període de dos anys.

‐

Reactivació “El Col·legi en moviment”: es tornarà a fer “El Col·legi en
moviment” amb una xerrada inclosa per tal de poder apropar encara més el
Col·legi als col·legiats, i conèixer de primera mà les seves opinions respecte del
Col·legi i de la professió.

Temes d’interès prioritari:

El degà comenta els temes d’interès del proper any 2015, per poder vincular les ajudes
de formació i recerca, són:
‐

Fisioteràpia i activitat física

‐

Validació i geriatria

‐

Fisioteràpia i salut laboral

3.- Presentació dels pressupostos
El degà cedeix la paraula al tresorer del Col·legi, Sr. Ramon Aiguadé, perquè presenti la
proposta de pressupostos per al 2015.
El tresorer presenta els pressupostos a l’Assemblea tot informant que es va fer la
cancel·lació de la hipoteca, tot i que la celebració del 25è aniversari i la creació de la base de
dades ha condicionat els pressupostos.

S’han adaptat els pressupostos a la realitat de l’any anterior, per tal d’ajustar-ho al màxim a
la realitat del Col·legi i a la previsió d’activitats.
Explica la importància del moment de presentació dels pressupostos i la seva aprovació.
Realitza una descripció de l’apartat dels ingressos i de l’apartat de les despeses dels
pressupostos presentats, així com el format en què són presentats i preparats, i explicant el
significat de cada partida.
El tresorer proposa, en nom de la Junta de Govern, la congelació de quota col·legial, que
queda en 163 euros anuals.
A continuació el tresorer 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: 19 col·legiats
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 19
Els pressupostos presentats per a l’any 2015 queden aprovats per unanimitat.
4.- Informes de la Junta de Govern
Pren la paraula el degà per comentar els següents aspectes:
•

Dimissió dels càrrecs de vicepresident i vocal del Comitè Executiu del
CGCF: comenta la dimissió dels càrrecs de vicepresident i vocal del Comitè Executiu
per disparitat d’opinions i desconfort amb la resta del Comitè per les accions que
aquest volia prendre, i la manca de voluntat de trobar solucions a la situació del
Consejo. La situació al Consejo no és fàcil ni còmode per al Col·legi, atès que hi ha
molts processos judicials, motiu pel qual la Junta de Govern s’està plantejant
diferents opcions al respecte, inclosa l’opció de tornar-nos a acollir a la llei catalana.
Comenta la gran preocupació per la situació del Consejo, atès que afecta a la situació
de la Fisioteràpia a l’estat espanyol.

En no haver-hi més preguntes, el secretari dóna pas al cinquè punt de l’ordre del dia.

5.- Precs i preguntes
El secretari dóna pas a l’Assemblea per fer precs i preguntes.

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
aquests 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 21.30 hores.
Vist-i-plau degà

Secretari

Manel Domingo i Corchos

Gabriel Liesa i Vivancos

