
ACTA

ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 21.06.22

Vilapicina 49, baixos - 08031 Barcelona - Tel. 606 50 85 28 - info@cotoc.cat -
www.cotoc.cat

Identificació

Núm. reunió: 8
Data: 21.06.2022
Hora: 18.00.19.30
Lloc: Meets

Assistents:

Carme Olivera (Degana)

Mar Busquets (Vicedegana)

Eva Domingo (Secretària)

Núria Boixadé (V. de competències)

Néstor Aparicio (V. de formació)

Silvia Ramos (V. de legislació)

S’excusa:

Ginés Ruiz (V. de prensa)

Pere Ayats (V. de difusió)

Es convida a:

Inici de la reunió: 18.00h
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2. Altes i  baixes col·legials

Altes:

Reactivació:

Baixes:

Es repassa ordre del dia anterior:

- Carnets de col.legiats ja s’està fent el disseny (vocal de prensa)
- Fòrum associació. Pendent de resposta al contacte que ha fet vocal de formació
- Vocal de competències prepararà mail i google forms per a enviar a nous graduats i facilitar la

col.legiació. deganat parlarà amb les universitats.
- Sessió formativa ‘Prenent consciència’ 5h - TO col·laboradors (Dissabte 9/07/2022. Horari: 9 a 14h).

Queda posposat per properes dates.

-S’aprova l’acta anterior per unanimitat.

3. Ordre del dia:

1. Pagament dels correus electrònics.

-Vocal de formació farà un correu per informar via mailing.

-Vocal de prensa enviarà el mailing

-Secretaria mirarà per google administrador per pagar.

2. Impressió de documents tècnics: valorar el pressupost que va demanar el vocal de prensa i el que
ens ha fet arribar el col. José Madrid.

-Decidir de quina manera i enviar a editar els documents de: PSI, SRC i hospital de dia.

Secretaria farà el contacte amb el contacte del Jose Madrid. Si el preu es manté es tirarà endevant
amb la impressió dels documents.

-Valorar des de la universitats si es pot fer edició de manera més econòmica. Es posarà en contacte
la Carme amb la Cristina Rodriguez. No es un editor que ens pugui servir.
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3. Sectorial social. Adhesió al pacte contra la corrupció.

-Decidir si ens adherim.

-Es decideix que si, es miraran els pasos a seguir (deganat) amb el contacte a info@cotoc.cat.
Deganat anirà

8 de juliol 2022: la 2a cimera del pacte contra la corrupció

-Es decideix que actualment no és un tema de prioritzar des del COTOC.

4. Devolució ENS. Ja està feta la declaració d’aplicabilitat. Falta aplicar les mesures:
- Implicació de tota la junta+proveïdors
- Anàlisi del workspace de google. La primera tasca és aplicar el perfil de compliment de

seguretat per a assegurar-nos que l’entorn és segur, de cada un dels ítems s’haurà d’aplicar
la mesura corresponent.

- Després s’analitzarà el joomla
- S’ha de designar diferents funcions per assegurar el bon compliment.

5. Incidència del debat del Consell Deontològic. Posposat pel proper 17 de setembre.

-Cal reformular la manera de difondre els debats. Establir un protocol nou per a fer la difusió de les
properes trobades en els debats del Consell. Vocal de legislació enviarà el mail per a redefinir el
nou protocol.

6. Revisió de la situació de canvi de seu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Od7zZHABd9usmHG2ZGb0uzzLAE0QOJd/edit#gid=200
2302329

-Deganat farà de nou el contacte amb DIAGNOSTIC INTELLIGENCE XXI SL per acabar de negociar la
finalització del contracte.

-Acordem dia 2 fer una trobada presencial a la seu del COTOC a les 09.00h. i acabar de decidir el que resta
pendent.

-S’acorda de tornar les claus el dia 2 de juliol a la trobada presencial a la seu.

-Pendent preguntar pressupost de plaça de pàrquing.
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7. Presencialitat a la seu. Es proposa de tornar al setembre a la presencialitat en el servei d’atenció
del COTOC.

-Horari Atenció COTOC  a la nova seu: a partir setembre 2022

S’acorda la proposta: dilluns de 12h a 18h i de dimarts a divendres de 9 a 15h. Recuperar presencialitat.

8. Vacances de la junta i de la Maite.
● Maite (30 dies): De l’1 al 30 d’agost i iniciar 31 d’agost
● Mar: Des del 30 de juliol al 31 d’agost
● Núria: 15 al 31 agost
● Néstor: 30 juliol al 31 agost.
● Carme: 1 al 31 agost.
● Eva: 29 d’agost al  19 de setembre.

9. Revista del COTOC. Contactes amb l’editorial. Vocal de prensa.

-Vocal de prensa està pendent de decidir el format de revista interactiva.

-Resta compartir el contingut de la revista.

10. Jornades Tarragona. Demanda del grup territorial. Valorar detall per als participants. vocalia de
formació proposa fer-ho a través d’sponsors. Secretaria els hi comunicarà al grup territorial.

11. Brindis de Nadal. Fer trobada informal + entrega de premis + beca + grup de TO.

-A principis de setembre s’han de deixar tots els preparatius fets.

12. Resposta de col.legiats:

-Pseudoteràpies. Deganat va fer contacte amb la col.legiada que va fer la consulta per esclarir els
dubtes pendents.

13. Vocal de formació serà el referent de junta del nou grup: Teràpies Integratives (pendent de
concretar el nom)
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4. Precs i preguntes

5. Part informativa

5. Fi de la reunió: 20.00h

18. Data de propera reunió: 27 de juliol del 2022

Signat: Vist i Plau:

Secretària del COTOC Degana del COTOC

Sra. Eva Domingo Sra. Carme Olivera
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