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

Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 14 de desembre de 2016, a les 19.30 hores en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1. Presentació del Pla Estratègic 2017.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos per al 2017.
3. Informes de Junta de Govern.
4. Precs i preguntes.

Hi assisteixen:
Manel Domingo Corchos
Gabriel Liesa Vivancos
Francesc Rubí
Juan López
Ester Aranda
Núria Coral
Marta Sala
Irene Martínez
Daniel García
Carles Escolà
Luis Ignacio Soto
Joaquin Aranda
Àngel Ortiz
Núria Montesinos
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Ramon Aiguadé Aiguadé
Mònica Rodríguez
Francisco Romano
Carol Naudi
Miquel Puig
Anna Maria Noguera
Berta Mestre
Javier Crespo
Eva Hernando
Roser Alfonso
Pat Vidal
Neus Ratón
Estefania Abelleira
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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, així com personal administratiu, financer i de comunicació
del CFC.
S’inicia a les 19.30 h amb la benvinguda als assistents per part del secretari, Sr. Gabriel
Liesa, que presenta els membres de Junta presents a la taula i passa llista dels assistents
indicant que, en aquest cas, no hi ha cap vot delegat.

A continuació procedeix a llegir l’ordre del dia de l’Assemblea i explica als assistents el seu
funcionament i el procediment de vot, que serà a mà alçada.
Tot seguit cedeix la paraula al degà, que inicia el primer punt de l’ordre del dia.

1.- Pla Estratègic 2017
El degà comença amb la presentació de la planificació de les activitats programades per al
2017.
•

Estratègies vers l’Administració i societat civil. El degà explica:
-

Relació amb diferents departaments de la Generalitat: Comenta els
diversos intents per parlar amb el conseller de Salut que s’han dut a terme fins
ara, però que seguim demanant la reunió. Es farà un apropament també a les
conselleries d’Educació, Benestar i Justícia.

-

Relació amb diversos partits polítics, patronals, sindicats, entitats, etc.:
Comenta les diverses accions que es volen fer tant amb partits polítics de totes
les tendències, sindicats i entitats, per treballar en pro de la situació de la
professió en la societat.

-

Jornada Grup de Mútues: Comenta el treball fet pel Grup de Treball de Mútues
i que un dels objectius del proper any és la realització d’una jornada sobre el
tema de mútues i amb les mútues, per tal de poder fer paleses les reivindicacions
del Grup i del col·lectiu. El degà demana la màxima assistència. També comenta
la realització d’un estudi d’econòmic sobre la situació dels centres amb les mútues
on deixa palès el treball dels centres per sota dels beneficis. Aprofita per
comentar que la llei de lliure comerç prohibeix taxativament als col·legis
professionals poder marcar qualsevol tipus de taxa. Agraeix la tasca feta pel Grup
de Mútues.

-

Continuació del pla pilot amb el CatSalut: Comenta els treballs de plans pilot
que es s’estan treballant per presentar al CatSalut per tal de dur-los a terme. Un
dels estudis és el treball de dolor de lumbàlgia amb un seguiment amb ecografia,
i l’altre és un estudi pilot sobre la intervenció de Fisioteràpia respiratòria en
persones que pateixen MPOC dins del sistema sanitari públic.

-

Treball conjunt amb la intercol·legial: Comenta el treball realitzat en la
intercol·legial de col·legis professionals de Catalunya de tot tipus, per tal de
nodrir-nos de serveis i accions conjuntes. Pes polític important i de presència en
la societat. Presents en les taules de Sanitat i de Benestar Social.

•

•

•

Relacions amb el CGCF. El degà comenta que el tresorer, Ramon Aiguadé,
actualment és el vicepresident del CGCF. Explica les següents a accions a realitzar:
-

Continuació del treball per les especialitats de Fisioteràpia: Comenta la
continuació de la tasca a realitzar sobre les especialitats de Fisioteràpia.

-

Posicionament Fisioteràpia i exercici terapèutic: La nova creació d’aquest
grup dins del CGCF va en la línia de defensar l’exercici terapèutic com a
competència del fisioterapeuta i no del CAFE en persones amb lesions. Al mateix
temps que servirà per fer-ne difusió entre la professió.

-

Grup Treball Oncologia: La nova creació d’un grup de treball amb presència de
col·legiats catalans per tal de fer present la presència del fisioterapeuta en aquest
àmbit.

-

Grup de Treball de Divulgació de la professió: Grup que treballarà per la
creació d’una campanya publicitària de la professió a nivell estatal, de forma
conjunta i adaptada a la realitat de cada territori.

-

Continuació treball del Grup de Derivació directa (estudi econòmic):
Comenta la presència de Fran Rubí al Grup, el qual treballa per demostrar que la
presència del fisioterapeuta en la derivació directa, sense passar per derivació de
molts metges, és rentable, econòmic i millora la valoració de la qualitat del servei
per part dels usuaris.

Responsabilitat social. El degà comenta:

-

Continuació projecte d’exclusió social Fundació ECOM/Fisios Mundi:
Comenta el seguiment del projecte d’exclusió social, realitzat actualment amb
ECOM i Fisios Mundi, per donar atenció a persones del territori que no tenen
accés a la Fisioteràpia atesa la seva situació social.

-

Creació borsa de voluntariat: Creació de la borsa de voluntaris per tal de
poder enfortir el projecte d’exclusió social i poder augmentar el servei ofert.

-

Execució projecte xerrades ajuntaments: Continuació dels projectes de
xerrades de salut escolar i nasal lligats als ajuntaments del territori.

-

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:
Consolidació i major ús del canal de TV i el streaming en les jornades i activitats
del Col·legi.

•

•

-

Continuació 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, País Basc, Navarra i Galícia.

-

Inici nou web col·legial: Aquest any hi haurà el nou web col·legial
modernitzat.

-

Divulgació de la professió i de la figura del fisioterapeuta: Vinculada a la
tasca que es vol fer en el CGCF, però que es faran accions pròpies ajustades a la
nostra realitat, i sempre amb un missatge positiu, tot i que no treu que es faci
alguna acció de denúncia cap a l’intrusisme.

Formació i recerca. El degà comenta:
-

Ajuts a la formació i la recerca: Es destinarà l’1% del pressupost anual a
formació i l’1% a recerca (al voltant de 15.000 € per formació i per recerca).

-

Potenciació Revista Científica: La continuació de la potenciació de la Revista
Científica, de la qual el Ramon Aiguadé n’és el responsable. Comenta la necessitat
de recollir el màxim nombre d’articles.

-

Jornades col·legials: 9 jornades i bonificades al 100% per als col·legiats.

-

Formació en línia, al territori i seminaris tècnics bonificats al 100% per
als col·legiats: Continuació amb l’aposta per a la formació en línia, al territori i
seminaris tècnics; aquests darrers bonificats al 100% per als col·legiats. Es
potenciarà la formació en exercici terapèutic per via online.

-

Continuació treball Grup d’Universitats: Comenta el Grup de Treball amb les
Universitats, únic a l’estat, que gestiona en Fran Rubí, amb l’objectiu de treball
conjunt en les necessitats formatives dels estudiants sobre al realitat laboral i
social, com també la dels col·legiats.

Reforma estatutària. El degà comenta que s’està en un procés de reforma dels
actuals estatuts, que se centra en els següents punts:
-

Modernització dels estatuts, adequant-los a la normativa legal vigent.
Reflectir les accions realitzades en pro de la transparència.
Actualització del procés electoral i del vot per correu i telemàtic.
Noves funcions del Consell Social del CFC com a garants del procés electoral,
processos de diligències informatives i sancionadores.
Modificació del règim disciplinari.

•

Temes d’interès prioritari:

El degà comenta els temes d’interès del proper any 2017, per poder vincular les ajudes
de formació i recerca, que són:
-

Fisioteràpia i salut de la dona

-

Fisioteràpia i exercici terapèutic

-

Fisioteràpia i cronicitat

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 2017.
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 a 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 què són presentats i preparats, i explicant el
significat de cada partida, tant d'ingressos com de despeses.
Remarcar que a l'apartat dels ingressos hi ha un augment al voltant dels 100.000 € arran de
la previsió d'augment de col·legiats, com de drets de col·legiacions i de quotes ordinàries.
També comenta la potenciació dels patrocinis i esponsoritzacions de les jornades col·legials.
Repassa partida per partida de les despeses argumentant-les, i recordant que estant
adaptades a la realitat de la despesa d'aquest any 2016.
Aposta per la formació al col·legiat i divulgació de la Fisioteràpia. Comenta l’1% dels
ingressos per a ajuts a la formació i ajuts a la recerca.
Comenta la partida de beneficis socials on s’estan estudiant diverses propostes per tal de
poder donar diferents cobertures als col·legiats, on hi ha la possibilitat de formar part de la
Fundació Galatea, la finalitat de la qual és donar atenció anònima a col·legiats que poden
patir addiccions o malalties mentals. També hi ha la possibilitat de fer una assegurança per
mort o invalidesa per un import de 15.000 €.

En resum, es presenta un pressupost de 1.706.875,50 €. El tresorer recorda la proposta, en
nom de la Junta de Govern, de la congelació de quota col·legial, que queda en 163 € anuals,
sent la segona quota més baixa de tot l’estat espanyol.
A continuació el tresorer demana si algun membre de l’Assemblea vol realitzar alguna
consulta o resoldre algun dubte.
Pren la paraula el col·legiat Àngel Ortiz (col. 2337) per preguntar qui decidirà cap a on es
destinarà la partida de beneficis socials. El degà comenta que el fet que s’hagi presentat així
és arran d’imponderables que no tenen a veure amb la Junta i que es va decidir presentar-ho
així per tal de poder destinar-ho a allò que sigui millor per al col·lectiu.
Pren la paraula el col·legiat Joaquin Aranda (col. 4) i comenta que la Fundació Galatea -una
de les opcions a destinar la partida de beneficis socials- és un bona inversió, però que caldria
saber si realment hi ha una incidència en el col·lectiu (addiccions, malalties mentals). El degà
comenta que allò que és bo de la fundació és que sempre es preserva la intimitat del
col·legiat que tingui alguna possible afectació.
Pren la paraula el col·legiat Juan López (col. 56) per preguntar quants fisioterapeutes estan
treballant en la sanitat pública i, per tant, pregunta si la Fundació Galatea dóna cobertura
també a treballadors autònoms. El degà comenta que sí, tot i que té més força en el sistema
públic, però el tractament el donarà a tothom, treballi a la pública o sigui autònom. En
Joaquin Aranda (col. 4) explica el funcionament de Galatea i com treballa en la preservació
de la intimitat i confidencialitat de l’usuari.
Pren la paraula la col·legiada Estefania Abelleira (col. 6188) per comentar que està d’acord
amb el projecte i pregunta si, en cas de decidir d’entrar a la Fundació Galatea, es farà
divulgació d’aquest fet. El degà comenta que sí. Reprèn la paraula la col. 6188 per comentar
que, en referència al vot telemàtic que es vol reflectir en la nova proposta d’estatuts, es
podria utilitzar per fer un referèndum entre els col·legiats per tal de decidir on es destina la
partida pressupostària dels beneficis socials.
S’obra un debat entre els assistents a l’Assemblea respecte de com demanar l’opinió als
col·legiats referent a aquest tema, i finalment s’acorda que, un cop es tingui tota la
informació i aquesta sigui difosa entre els col·legiats, es realitzarà una enquesta telemàtica i
que el resultat de la mateixa serà ratificada o no en la propera AG ordinària del mes de juny.
Pren la paraula en Juan López (col. 56) per comentar que caldria augmentar el preu per hora
dels professors que fan seminaris tècnics de 3-4 hores, quan aquests són lluny del seu lloc
de residència o laboral perquè això equival a què el professor perdi molt de temps personal i,
per tant, proposa comptabilitzar el desplaçament i temps perdut de feina que caldria reflectir
en el cost del pagament. El degà comenta que es paga 65 € per hora de docència, més els
desplaçaments i, si cal estada, l’estada i les dietes. En relació als seminaris tècnics al
territori, són de 4 hores com a màxim, i la forma i quantitat d’honoraris és el que es fa arreu
i, per tant, la Junta de Govern ho entén com un pack.
Reprèn la paraula en Juan López comentant que no comparteix això, i reclama cobrar el
temps de desplaçament i el temps que es perd en relació a no poder fer la seva tasca
normal. Pren la paraula el tresorer, Ramon Aiguadé, per comentar que dels 20 seminaris

tècnics realitzats aquest any, n’hi ha hagut 8 a Barcelona i 12 a fora. Pren la paraula la
responsable del Departament Professional i Atenció Col·legial, la col·legiada Roser Alfonso
(col. 2646) per comentar que a Barcelona els seminaris tècnics es realitzen entre setmana i
al territori el cap de setmana per facilitar la realització del seminari per part del docent.
També es comenta que a partir dels 100 km de distància es paguen els àpats i els
allotjaments.
Pren la paraula en Carles Escolà (col. 1014) per preguntar –ja que al pressupost es
contempla la modificació dels estatuts- si la proposta podrà ser votada o no. El degà explica
els mecanismes que hi ha per aprovar els estatuts, i que caldrà primer presentar-los al
Departament de Justícia, i després aprovar-los en una AG extraordinària en la qual
prèviament s’hagi realitzat una exposició dels estatuts.
Reprèn la paraula l’Estefania Abelleira (col. 6188) per demanar que la participació del
col·legiat no sigui només per dir sí o no, sinó que se l’interpel·li per tal de poder enviar
propostes, ja sigui per a la modificació d’estatuts, com per qualsevol altre tema. El degà
comenta que hi haurà la possibilitat de fer consultes per a qualsevol qüestió.
Pren la paraula en Daniel Garcia (col. 7492) per preguntar sobre les Jornades col·legials,
l’augment de els despeses de les Jornades col·legials, quines despeses són i si les Jornades
es poden diversificar. Referent a la despesa de Jornades, el tresorer respon que són diverses
i ajustades a la realitat viscuda aquest any. El Daniel Garcia (col. 7492) pregunta si es pot
estalviar la quantitat destinada a l’enviament de la convocatòria de les assemblees i el
tresorer li respon comentant que aquesta despesa és obligatòria estatutàriament.
En no haver-hi cap pregunta més, el secretari dóna pas a la votació: 22 col·legiats
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 2017:
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Vots a favor: unanimitat
Els pressupostos presentats per a l’any 2017 queden aprovats per unanimitat.

3.- Informes de Junta de Govern.
Pren la paraula el degà per comentar els següents aspectes:
Parla sobre les accions legals contra 8 casos d’intrusisme reiteradament denunciats al
Departament de Salut. Mitjançant una investigació s’ha aportat documentació gràfica i
fefaent dels 8 casos altre cop al Departament de Salut, i aquest ho ha remès a la Fiscalia, i
aquesta ha ordenat als Mossos la investigació pertinent.

És un procés lent però que estem convençuts que podem guanyar. S’anirà informant segons
es vagi desenvolupant.
Recorda que el tema de les mútues és una tema estratègic per al col·legiat i demana la
màxima assistència en aquesta Jornada.
El degà dóna pas al torn de precs i preguntes donant la paraula al secretari.

4.- Precs i preguntes.
El secretari dóna la paraula a l’Assemblea en el torn precs i preguntes.
Pren la paraula el col·legiat Juan López (col. 56) per tal de fer una proposta respecte del
Consell Social en la seva funció de control, i que el Consell Social sigui format per
fisioterapeutes amb experiència. El degà li comenta qui forma part del Consell Social, entre
altres tots els exdegans del Col·legi. El degà fa un recordatori de la tasca feta pel Consell
Social fins ara.
Pren la paraula la col·legiada Núria Montesinos (col. 152) per comentar que el Departament
de Salut ha tret beques per investigació i que n’ha exclòs els fisioterapeutes. Ella s’ha
presentat i l’han exclòs per ser fisioterapeuta, atès que la beca va dirigida al personal
d’infermeria. El degà comenta que des de l’ADPAC contactaran amb ella per tal de recopilar
tota la informació i poder donar resposta i investigar les possibles accions.
Pren la paraula el col·legiat Fran Romano (col. 53) per dir que ja era hora que es lluités
contra l’intrusisme d’una manera efectiva. El degà comenta que cal tenir prudència.
Una vegada finalitzat el punt de precs i preguntes, en Gabriel Liesa, secretari de la Junta de
Govern, 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 21.55 hores.

Vist-i-plau Degà

Secretari

Manel Domingo i Corchos

Gabriel Liesa i Vivancos

