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

Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 20 de desembre de 2017, a les 20.00 hores en segona
convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1. Presentació del Pla Estratègic 2018.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos per al 2018.
3. Informes de Junta de Govern.
4. Precs i preguntes.

Hi assisteixen:
Manel Domingo Corchos
Gabriel Liesa Vivancos
Francesc Rubí Carnacea
Mirari Ochandorena Acha
Carme Casellas Miret
Núria Coral Ferrer
Marta Sala Ruiz
Irene Martínez Pérez
Juan López Diaz

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

2204
1592
1130
12434
4976
1944
3063
5987
56

Ramon Aiguadé Aiguadé
Mònica Rodríguez Bagó
Juan José Brau Pérez
Marc Terradas Monllor
Núria Fuentes Falgas
Eva Cirera Serrallonga
Berta Mestre Lleixà
Eva Hernando Gimeno
David Barranco Reixachs

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

3820
611
7955
10989
7065
3345
8354
3715
8971

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 20.00 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 2018.
El degà comença amb la presentació de la planificació de les activitats programades per al
2018, dividides en 4 grans objectius:
•

•

•

Objectius envers la societat. El degà explica:
-

Divulgació de la professió i la figura del fisioterapeuta: Comenta les
diverses accions que es realitzaran com ara potenciació del Canal de TV i
YouTube, la campanya 12 mesos 12 consells (juntament amb més col·legis de
Fisioteràpia de l’estat), columna setmanal al diari L’Esportiu i premsa local
(Girona), potenciar la Fisioteràpia en la premsa generalista, execució de projectes
de xerrades als ajuntaments, cursa DiFT 2018, Marató a BCN 2018 i altres curses
al territori, activitat física terapèutica dirigida a la població en el marc de l’FTP18,
treball de la Llei d’esport i diversitat funcional i xerrades de salut a les escoles.

-

Projectes de caire social: Comenta que, en aquest apartat, es dona continuïtat
al projecte d’exclusió social amb ECOM i Fisios Mundi, realització de conveni amb
Càritas i ampliació de la col·laboració amb ASEM.

Objectius envers el col·lectiu. El degà explica:
-

Ajuts a la formació i recerca: Comenta els ajuts a la recerca, ajuts per a
l’assistència a congressos internacionals, formació bonificada al 100% en
seminaris tècnics, conferències, curs d’activitat física terapèutica, curs de dolor i
OTAGO (prevenció de caigudes).

-

Ajuts socials: Ajuts a la natalitat, assegurança de responsabilitat social,
assegurança d’incapacitat permanent, atenció a la salut mental (programa AFÍ),
bonificacions aturats i jubilats, i el club CFC.

-

Reconeixements col·legials: Premi June Nystrom, Premi al Fisioterapeuta de
l’Any i Premi FTPITCH18.

-

Treball de dignificació de la professió: continuació de treball del Grup de
Mútues, Grup d’Universitats i el treball contra l’intrusisme.

Objectius envers l’Administració. El degà comenta:
-

Relació amb diferents departaments de la Generalitat: Comenta el treball
a l’ENASPIC (reforma d’atenció primària), Pla director d’Aparell Locomotor,
Agència d’avaluació formació sanitària i el treball de la Llei de l’esport i la
diversitat funcional.

•

•

-

Relació amb els diferents partits polítics, sindicats, patronals i entitats:
Es faran reunions amb representants dels comitès de salut i social del Parlament i
de cada partit polític, promoure les reunions amb sindicats i patronals, i la
participació de Barcelona Activa com a jurat del Premi al projecte d’innovació
FTPITCH18.

-

Continuació Pla pilot amb CatSalut: Està pendent de presentació, aprovació i
execució dels dos plans pilots: lumbàlgia i MPOC.

-

Treball conjunt amb la Intercol·legial: Participació en les diferents taules:
salut, social, tècnica i jurídica.

-

Treball amb el CGCF: Continuació de la tasca pel reconeixement de les
especialitats en Fisioteràpia, posicionament de la Fisioteràpia i exercici terapèutic,
participació en la Comissió de qualitat assistencial.

Objectius envers el CFC. El degà comenta:
-

Tasca comissions, grups d’interès, treball i seccions: Difusió de la formació
al territori, creació de nous grups de treball (vertigen, salut mental i discapacitat
intel·lectual), guies d’actuació com la “Guia del casteller” i presència al territori
amb divulgació i jornades solidàries cap a la població.

-

Eleccions a la Junta de Govern 2018: Estan previstes per al novembre del
2018 i es vol potenciar al màxim la participació del col·lectiu mitjançant la
instauració del vot electrònic.

-

Potenciació de la Fisioteràpia científica: Es realitzarà mitjançant el Grup
d’universitats, la revista científica, la plataforma de coneixement compartit,
sinergies amb les societats científiques i la promoció de l’I+D+i.

-

Estudi de l’estat de la professió: Comenta que, mitjançant la Fundació
Galatea, es farà una radiografia de l’estat de la professió i dels seus membres.

Temes d’interès prioritari:

El degà comenta els temes d’interès del proper any 2018, per poder vincular les ajudes
de formació i recerca, que són:
-

Fisioteràpia i exercici terapèutic

-

Fisioteràpia i Salut Mental

-

Fisioteràpia i I+D+i

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 2018.
El tresorer pren la paraula agraint al personal del Col·legi el suport en la realització dels
pressupostos, concretament a la responsable de Finances, 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 € anuals.
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.
Comenta que s’ha afegit un resum escrit amb la informació sobre com s’han elaborat els
pressupostos i passa a sotmetre l’aprovació del manteniment de la quota col·legial a 163 €
anuals a l’Assemblea, donant la paraula al secretari per fer la votació.
El secretari dona pas a la votació en relació a la proposta de congelació de quota de 163 €
anuals amb 16 col·legiats a la sala. El vot es fa a mà alçada:
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Vots a favor: unanimitat
S'aprova la congelació de quota a 163 € anuals per unanimitat.
Pren la paraula de nou el tresorer per tal de realitzar 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 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, en aquest any
concret al Congrés FTP18.
Repassa partida per partida les despeses argumentant-les, i recordant que estan adaptades
a la realitat de la despesa d'aquest any 2017.
Aposta per la formació del col·legiat i divulgació de la Fisioteràpia. Comenta l’1% dels
ingressos per a ajuts a la formació i ajuts a la recerca.
En resum, es presenta un pressupost de 1.971.225,50 €.

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 Marc Terradas (col. 10989) per comentar que aquest any no s’ha
donat cap ajut a investigació i pregunta on se suma la quantitat que no s’ha donat. El
tresorer comenta que la quantitat que sobra de l’exercici passa a romanent i que a
l’Assemblea general del mes de juny es decideix on va destinat aquest romanent.
Pren la paraula el col·legiat Juan López (col. 56) i comenta que si realment aquest any
s’aposta per l’I+D+i, li sembla particularment que destinar-hi un 1% és poc. El degà
comenta que no és funció del CFC la investigació tot i l’aposta que es realitza i que és el
Col·legi que més hi aposta pressupostàriament. També comenta que el millor és treballar-ho
a l’Assemblea general del mes de juny per tal de decidir on destinar el romanent. El degà
comenta que la Junta recull el compromís de presentar una proposta de destinar part del
romanent cap a l’I+D+i.
Es genera un petit debat sobre la manca de propostes, i Juan Lopez (col. 56) comenta de fer
una proposta per a la promoció de l’I+D+i, en lloc de fer-ho directament cap a la
investigació, per aconseguir estimular. El tresorer apunta que és un pressupost i que, per
tant, es pressuposa i, en conseqüència, no se sap del cert com acabarà i ens emplacem a
proposar-ho en l’Assemblea general de juny en relació al romanent.
En no haver-hi més preguntes, el secretari pren la paraula per passar a la votació de la
proposta pressupostària presentada.
En relació a l’aprovació de la proposta presentada dels pressupostos del 2018, amb 15
col·legiats a la sala, la votació es realitza a mà alçada:
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Vots a favor: unanimitat
Els pressupostos presentats per a l’any 2018 queden aprovats per unanimitat.
Es comenta que en l’enviament de l’acta de l’Assemblea General s’annexarà l’informe del
pressupost presentat en paper.
3.- Informes de Junta de Govern.
Pren la paraula el degà per comentar els següents aspectes:
Comenta l’èxit de la Cursa DiFT d’aquest any a Sitges i que es pretén repetir-la l’any vinent a
Sitges també per les facilitats de l’Ajuntament de Sitges.
Comenta que la reforma estatutària aprovada en la passada Assemblea General
Extraordinària del passat mes de setembre ja està entrada al Departament de Justícia, i a
l’espera de la seva aprovació. Quan es publiquin al DOGC seran oficials i operatius.
El degà dona pas al torn de precs i preguntes donant la paraula al secretari.

4.- Precs i preguntes.
El secretari dona la paraula a l’Assemblea en el torn precs i preguntes.
Pren la paraula el col·legiat Marc Terradas (col. 10989) per saber si es fa alguna cosa per
treballar contra els falsos autònoms. El degà pren la paraula per comentar que la Junta i
l’assessoria jurídica té coneixement que ha passat en diferents empreses, i que l’assessoria
jurídica està donant assessorament, tant individual com col·lectiu. Recorda que el CFC pot
denunciar la situació al Departament de Salut, cosa que s’ha fet diverses vegades, i que no
té competències legals per dir què ha de fer Inspecció de Treball ni en els convenis o taules
negociadores de relacions laborals. El degà recomana que es consulti les assessories
jurídiques i laborals.
Pren la paraula Juan López (col. 56) per preguntar si la Comissió de qualitat assistencial del
CGCF té a veure amb una comissió que ha fet el Col·legi de Madrid. Pren la paraula el
tresorer Ramon Aiguadé per dir que ben bé no és igual i explica que la Comissió del CGCF és
una comissió que està treballant per fer un segell de qualitat dels centres a nivell estatal.
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 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 dona per finalitzada a les 21.35 hores.

Vist-i-plau Degà

Secretari

Manel Domingo i Corchos

Gabriel Liesa i Vivancos

