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

Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 18 de novembre de 2015, a les 20.30 hores en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Presentació del pla estratègic 2016
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos per al 2016
3. Informes de Junta de Govern
4. Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Manel Domingo Corchos
Gabriel Liesa Vivancos
Francesc Rubí
Marta Subirats
Eva Cirera
Núria Coral
Marta Sala
Joaquin Aranda
Carles Merino Anton
M. Carme Caselles
Georgina Ermi
Joaquin Hernández
Ruth Belen Ponce
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9330

Ramon Aiguadé Aiguadé
Mònica Rodríguez
Daniel García Naranjo
Núria Fuentes
Juanjo Brau
Rafel Nadal
Carol Naudí
Diana Martorell
Eva Hernando
Roser Alfonso
Pat Vidal
Marti Armengol
Hèctor Cabrera
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Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Antoni Cudós, i l’assessor
laboral i fiscal, Sr. Joan Sánchez.

S’inicia a les 20.30 h amb la benvinguda als assistents per part del secretari, Sr. Gabriel
Liesa, que presenta els membres de Junta presents a la taula; passa llista dels assistents
indicant qui ha portat vot delegat. Els col·legiats que han portat vot delegat són:
Ramon Aiguadé amb el vot delegat del col·legiat/da 1.401, Sra. Lourdes Moure
Gabriel Liesa amb el vot delegat del col·legiat/da 5.998, Sra. Judith Casañas
Francesc Rubí amb el vot delegat del col·legiat/da 100.82, Sra. Diana Renovell
Mònica Rodríguez amb el vot delegat del col·legiat/da 6.728, Sra. Irene Rodríguez
Manel Domingo amb el vot delegat del col·legiat/da 9.019, Sra. Cristina Gasent
Marta Sala amb el vot delegat del col·legiat/da 11.003, Sr. Marc Julià
Eva Hernando amb el vot delegat del col·legiat/da 2.797, Sr. Antonio Maya
Diana Martorell amb el vot delegat del col·legiat/da 6.198, Sr. Marc Martí
Carol Naudí amb el vot delegat del col·legiat/da 6.399, Sra. Judith Almazán
Rafel Nadal amb el vot delegat del col·legiat/da 4.417 Sra. Lierni Irazuspa
Núria Coral amb el vot delegat del col·legiat/da 3.281, Sra. Susana Valera
A continuació procedeix a llegir l’ordre del dia de l’Assemblea i explica als assistents el seu
funcionament. Tot seguit cedeix la paraula al degà, que inicia el primer punt de l’ordre del
dia.

1.- Pla estratègic 2016
El degà comença amb la presentació de la planificació de les activitats programades per al
2016.
Comenta que el Pla estratègic es diferencia en dues vessants: una lligada al romanent del
2014 i aprovada en l'assemblea general del passat 17 de juny, i la que va lligada al
pressupost que es presentarà per al 2016.
.- Pla estratègic vinculat al romanent del 2016:
El degà comenta que hi ha 5 punts a desenvolupar:
1.- Línies de dignificació de la Fisioteràpia amb la creació de 4 grups de
treball. Explica la creació de 4 grups de treball en 4 àmbits diferents de la
Fisioteràpia per tal de desenvolupar accions en pro de la professió. S'ha iniciat ja el
Grup de Mútues que ja ha començat a fer les seves primeres passes per tal de cercar
accions per augmentar el preu que els mútues paguen als centres de Fisioteràpia pels
seus serveis; el segon grup és el Grup de Sindicats, on s'ha contactat amb els
sindicats SATSE i UGT per defensar i crear accions cap als fisioterapeutes que
treballen per compte d'altri; el tercer grup serà un Grup d'Autònoms per cercar
estratègies per aquest tipus de fisioterapeutes que treballin de forma autònoma, i el
quart grup serà un Grup de Formació per centrar esforços a l'accés a la formació,
unificació de criteris i cercar formació per trobar noves línies de feina.
2.- Una campanya d'accions legals contra l'intrusisme. L'assessoria jurídica ja
hi està treballant però per confidencialitat i per poder arribar a bon port les accions
no es poden explicar del tot a l'Assemblea, Però quan tinguin efecte, els col·legiats
seran degudament informats.

3.- La creació de diversos plans de comunicació dels dos darrers punts.
4.- La realització d'una jornada de mútues: Jornada on es convidarà a
representants de mútues i fisioterapeutes per tal de fer veure a les mútues que amb
una millora de compensació econòmica hi haurà una millora per a l'usuari, objectiu
final de tothom.
5.- Dictàmens jurídics: Es demanaran dictàmens jurídics a gabinets potents, com
Cuatrecasas, en aspectes concrets de la Fisioteràpia com ara la Fisioteràpia aplicada a
animals, la situació dels INEF, de les mútues privades, de les mútues de trànsit, etc.,
per tal de poder fer accions per defensar els interessos dels fisioterapeutes i les seves
competències.
Recorda quines són les quantitats aprovades en l'assemblea general passada: 75.000€ per a
intrusisme i 175.525,91€ per a la resta d'accions fins al 2018, data on acaba la legislatura de
l'actual Junta de Govern.
El degà continua l'explicació comentant el pla estratègic vinculat al pressupost del 2016, que
es basa en els següents punts:
•

•

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

Relació amb el Dpt. de Salut: està enllestit el 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; manca la signatura del
conseller que es farà la propera setmana. És un reconeixement a la tasca del CFC
vers l'Administració. A banda de treballar contra l’intrusisme de mà del
Departament, amb reunions programades de seguiment.

-

Recurs contenciós-administratiu pel Concurs de RHB: es va presentar el
recurs, fa un resum de l'històric del recurs i informa que continua en la via
processal.

-

Pla pilot amb el CatSalut: comenta que amb el CatSalut es vol crear un pla
pilot per demostrar el cost-eficiència de la Fisioteràpia en casos d'alta prevalença i
baixa complexitat, com el cas de les lumbàlgies i els MPOC.

Relacions amb el CGCF. El degà comenta:
-

Especialitats de Fisioteràpia: es continua la tasca iniciada anteriorment.
Informa de l’enfrontament existent entre el CFC i el Consejo a causa de que el
CFC defensa que l'especialitat sigui via residència, i no per via universitària i
pagant com defensa part del Consejo.

-

Fisioteràpia i activitat física: actuacions via Consejo per defensar l'activitat
física com a eina terapèutica i fer difusió cap al fisioterapeuta.

•

•

-

Llei del medicament: La llei està aprovada a l’espera del reglament de la llei
per saber quina formació caldrà. Està pendent de les eleccions a nivell estatal.

-

Aposta pel treball intercol·legial: seguint la línia de treball realitzada amb el
Col·legi de Fisioterapeutes de Madrid. Com també treballar en la intercol·legial
catalana.

-

Codi deontològic únic: arran de l'aturada de la Llei de serveis professionals,
que obligava un codi deontològic únic de la professió, i des de la Junta s'aposta
per mantenir el nostre codi a l'espera de la Llei.

Responsabilitat social. El degà comenta:
-

Execució projecte d’exclusió social Fundació ECOM/Fisios Mundi:
comenta que ja s'ha iniciat el projecte de la mà del conveni amb ECOM i Fisios
Mundi, on es fa Fisioteràpia a usuaris de l'entitat federada amb ECOM, AVECE,
que no poden rebre tractament ni públic ni privat. Un cop consolidat, es vol
créixer en aquest projecte com també donant suport a Fisios Mundi en els seus
projectes internacionals.

-

Consolidació projecte xerrades ajuntaments: consolidat el projecte amb
Ajuntament de Lleida en relació a les xerrades a les escoles. I es vol difondre a
altres ciutats. Les xerrades tenen com objectiu ensenyar higiene postural a nens,
pares i professors.

-

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

Comunicació i TIC. El degà comenta:
-

Potenciació del Canal de TV i streaming de les activitats col·legials:
consolidarem el Canal de TV i el streaming en les jornades i activitats del Col·legi.

-

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

-

Implementació nova pàgina web: comenta el canvi que es farà amb la nova
web després de 10 anys amb la mateixa. Ja es té l'estructura i es realitzarà al
llarg del 2016.

-

Potenciació comunicació CFC: aposta clara pel Departament de Comunicació,
contents de com està funcionant, per tal que la Fisioteràpia estigui present en la
societat i mitjans de comunicació.

•

Formació i recerca. El degà comenta:
-

Ajuts a la formació i la recerca: es destinarà l’1% del pressupost anual a
formació i a recerca.

-

Reorientació i potenciació Revista Científica: es treballarà per indexar la
revista en dos o tres anys. Idiomes: català, castellà i anglès.

-

Jornades col·legials: 5 jornades: geriatria, 2.0, mútues, SOL i NME. Becades al
100% per als col·legiats. Enfocament de facilitar la formació en format de jornada
facilitant l'accés al col·legiat.

-

•

Formació en línia, a territori i seminaris tècnics: continuació amb l’aposta
per a la formació en línia, a territori i seminaris tècnics, aquests darrers becats al
100% per al col·legiat.

Temes d’interès prioritari:

El degà comenta els temes d’interès del proper any 2016, per poder vincular les ajudes
de formació i recerca, que són:
-

Fisioteràpia i TIC

-

Fisioteràpia i activitat física

-

Fisioteràpia i cardiorespiratori

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 2016.
El tresorer pren la paraula agraint al personal del Col·legi el suport en la realització dels
pressupostos, concretament a la responsable financera, Sra. Marisa Cantarero, i a l'assessor
fiscal i comptable, Sr. Joan Sánchez, com també a la Junta de Govern que els han aprovat
abans de presentar-los.
El tresorer presenta els pressupostos a l’Assemblea tot informant que els pressupostos
estant basats en el manteniment de la quota col·legial, 163€.
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 la previsió d’activitats.
Realitza una descripció de l’apartat dels ingressos i de l’apartat de les despeses dels
pressupostos presentats, així com el format en que són presentats i preparats, i explicant el
significat de cada partida, tant d'ingressos com despeses.

Remarcar que en l'apartat dels ingressos hi ha un augment arran de la previsió d'augment
del col·legiats en uns 400 nous membres del CFC. Comenta una previsió d'augment en
l'esponsorització de les jornades mitjançant la futura central de compres que lidera el vocal
de Junta, Francesc Rubí. 1.650.006,40€ de previsió de pressupost d'ingressos.
Repassa partida per partida de les despeses argumentant cada una, recordant que estan
adaptades a la realitat de despesa d'aquest any 2015. Aposta per la formació al col·legiat i
divulgació de la Fisioteràpia. Comenta també l'aposta per la Revista Científica per tal
d'aconseguir que estigui indexada, i per això es publicarà en castellà, català i anglès, per
fer-la més atractiva, així com també comprar articles per poder-los traduir. Comenta l’1%
dels ingressos per a ajuts a la formació i ajuts a la recerca.
El tresorer recorda la proposta, en nom de la Junta de Govern, de la congelació de quota
col·legial, que queda en 163€ anuals.
A continuació el tresorer demana si algun membre de l’Assemblea vol realitzar alguna
consulta o resoldre algun dubte.
Pren la paraula la col·legiada 4976, Sra. Carme Casellas, i pregunta si el nou format dels
carnets col·legials seran només per als nous col·legiats o els col·legiats podran demanar de
fer el canvi. Pren la paraula el tresorer per comentar que seran segur pels nous col·legiats i
que progressivament es farà amb la resta de col·legiats però de forma més progressiva arran
de l'elevat cost d'enviament dels nous carnets als 11.000 col·legiats.
En no haver-hi cap pregunta, el secretari dóna pas a la votació: 26 col·legiats (11 amb vot
delegat).
En relació a la proposta de congelació de quota de 163€ anuals:
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Vots a favor: unanimitat
S'aprova la congelació de quota a 163€ per unanimitat
En relació a la proposta dels pressupostos del 2016:
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Vots a favor: unanimitat
Els pressupostos presentats per a l’any 2016 queden aprovats per unanimitat.

3.- Informes de Junta de Govern
Pren la paraula el degà per comentar els següents aspectes:
Ratificació realització assemblees generals en cap de setmana: arran de l'enquesta,
on hi van participar 50 col·legiats, amb 21 vots a favor d'entre setmana i 29 a favor del cap
de setmana, atesa la baixa participació i entenent que és l'Assemblea General qui ha de
ratificar aquesta posició, proposa a votació de l'Assemblea general mantenir la realització de
les assemblees entre setmana per facilitar la participació dels col·legiats i la conciliació
familiar.
Dóna la paraula al secretari per tal de fer la votació.
El secretari sotmet a votació la proposta de mantenir la realització de les assemblees entre
setmana, amb el següent resultat:
Vots en contra: cap
Abstencions: 1
Vots a favor: 36
S'aprova per majoria mantenir la realització de les assemblees entre setmana.
Pren la paraula el degà per exposar que en la darrera Assemblea del mes de juny, es va
demanar de canviar el preu de les ofertes laborals per autònoms actuals, 18 euros per hora
en centre i 20 euros per hora en domicili, per uns preus més baixos.
El degà expressa que la consideració de la Junta de Govern és la de mantenir els preus
existents per tal que les ofertes del Col·legi puguin servir de referència per tal de trobar una
oferta laboral mínimament digna.
Dóna la paraula al secretari per tal que emeti la proposta a votació de l'Assemblea.
El secretari formula la proposta de mantenir el preu de les ofertes laborals per autònoms
actuals, 18 euros per hora en centre i 20 euros per hora en domicili. El resultat de la votació
és el següent:
Vots en contra: cap
Abstencions: 1
Vots a favor: 36
S'aprova per majoria mantenir el preu de les ofertes laborals per autònoms actuals, 18 euros
per hora en centre i 20 euros per hora en domicili.
Per finalitzar aquest punt de l'ordre del dia, el degà comenta que enguany el DiFT 2015 es
realitzarà el dia 28 de novembre al costat de l'Arc de Triomf de Barcelona. Recorda que
aquest acte és coordinat pel membre de Junta de Govern, Sr. Rafel Nadal i que, a banda de
les activitats lúdiques que es realitzaran, es gravaran les taules de debat de comissions i
taula debat general. Convida a tots els assistents a l'Assemblea a què hi vagin.

El degà dóna pas al torn de precs i preguntes donant la paraula al secretari.

4.- Precs i preguntes
El secretari dóna pas a l’Assemblea per fer precs i preguntes.
Pren la paraula el col·legiat 7492, Sr. Daniel Garcia, proposant que, en referència a la
realització de les assemblees entre setmana, aquestes comencin el més tard possible, a les
20.30 h seria una bona hora, per tal de facilitar l'assistència El degà recull la proposta
comentant que és molt adequada, recordant que en les seus de les seccions els horaris van
marcats pels espais on es realitzen. Es farà el més tard possible per tal de facilitar l'accés.
Pren la paraula la col·legiada 9.330, Sra. Ruth Belen Ponce, que proposa com a campanya
de promoció de la Fisioteràpia, aprofitar el Dia Mundial de la Fisioteràpia perquè els centres
de Fisioteràpia facin una rebaixa dels seus preus per als pacients de la seva zona. El degà li
explica en què consisteix el DiFT, en el qual no es fan tractaments sinó actes divulgació. I
comenta que les accions de tractament es fan o bé amb el projecte d'acció social o bé en
curses, però no podem fer accions concretes de tractament per tal de no fer competència
deslleial.
Reprèn la paraula la col·legiada 9.330, Sra. Ruth Belen Ponce, per comentar que entén
aquest fet, però que pensa que fent l'acció que proposa es podria tenir més repercussió. El
degà comenta que la idea no és dolenta però que en part les campanyes de divulgació que
farà el CFC van en aquest sentit i sense mostrar que la Fisioteràpia no s'escull, sinó que és
necessària, amb l'objectiu de no mostrar-la com a negoci.
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 dóna per finalitzat l’acte a les 22.15
hores.

Vist-i-plau degà

Manel Domingo i Corchos

Secretari

Gabriel Liesa i Vivancos

