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ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 07/11//2022

C/Casp 130, planta baixa - despatx 5 (edifici COACB), 08013, Barcelona
Tel. 606 50 85 28 - info@cotoc.cat - www.cotoc.cat

Identificació

Núm. reunió: 13

Data: 07/11/2022

Hora: 19.00-20.00

Lloc: meets

Assistents:

Carme Olivera (Degana)

Mar Busquets (Vicedegana)

Núria Boixadé (V. de competències)

Silvia Ramos (V. de legislació)

Eva Domingo (Secretària)

Ginés Ruiz (V. de prensa)

Pere Ayats (V. de difusió)

S’excusa:

Néstor Aparicio (V. de formació)

Es convida a:

Inici de la reunió: 19.00h

1. L’acta anterior queda aprovada per unanimitat.

2. Altes i  baixes col·legials

Altes:

982 Sònia Torregrosa Garcia
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983 Raquel Ovalle Arce

Reactivació:

Baixes:

3. Ordre del dia:

3.1. Junta 2023-2025

3.1.1 Es fa resum de les persones amb les que s’ha parlat per la nova llista electoral 2023-2025.

3.1.2. Es repassen les passes per al procés electoral per part de legislació.

3.1.3. Deganat redactarà el mailing d’informació de convocatòria d’eleccions (fins el 23 de gener). El 24 de

gener es faria un nou mailing amb la composició de la nova junta

3.2. Memòria 2022

3.2.1. A meitat de novembre s’inicia la redacció de la memòria d’activitats per part de secertària.

3.2.2. A principis de novembre tresorera es posarà en contacte amb l’auditora per iniciar el recull de

documentació.

3.3. Jornades de TO a Tarragona. Repàs dels últims preparatius.

-Acord de aportar 150€ per despeses de la jornada (detall+esmorzar).

-Acord de pagar quilometratge als grups territorials per l’assistència a les jornades de Tarragona.

Se li enviarà a la tresorera el km que han fet i una vegada comprovada l’assistència i del grup territorial a la

Jornada se els hi abonarà la despesa en una setmana. 1

-Col.legiació al moment 6 col.legiades interesades.

Ja se els hi ha enviat el formulari online per tenir totes les dades ja registrades.

-Certificats d'assistència imprès per donar al moment.

- Certificats ponents. Es portaran fets i impresos.
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Llistat de material a portar:

● 50 bosses del dia de la TO (eva)

● Roll-up COTOC (Eva)

● 50 carpetes COTOC (Eva)

● 50 Certificats Jornades (amb el nom en blanc per omplir allà) (Ginés)

● 50 Formulari de satisfacció (?) Els fa la Maite i els recull també el Ginés? Pendent de parlar amb

Grup.

● 10 copies dels papers de col.legiació (gines)

● Ordinador amb Joomla (Ginés)

3.2. Dia de la TO (26 de novembre del 2022)

-Evolució de la preparació de la jornada.

-Es prioritzarà com a ordre del dia en la reunió de la setmana vinent.

-Repassem llistat de persones convidades creat per deganat per enviar mailing de les Jornades del dia de la

TO.

4. Precs i preguntes

5. Part informativa

5.1. Comissions i seccions:

- El grup de salut mental, conjuntament amb la Silvia Miquel, ha estat reestructurat en dos grups

diferenciats: adults i infantojuvenil. Iniciarem els grups per separat al gener del 2023. La Silvia Miquel

coordinarà tots dos en un inici i secretària es quedarà de referent de junta, però la idea és fer-los molt

autònoms.

-Pendent de formalitzar un grup també d'SRCs, però anirem poc a poc per impulsar bé els grups i que ens

puguin ajudar a les demandes institucionals.

-Aquests dos grups són conscients que han de vascular amb el grup d'infància i el d'APiC. La idea és que es

coneguin i sàpiguen la feina que fan entre tots i poder funcionar conjuntament i amb coherència.

-Han valorat la importància de seguir fent documents tècnics, així que ho hem de tenir present pels

pressupostos 2023.
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6. Fi de la reunió: 20.00h

7. Data de propera reunió: 19 de Novembre a la seu del COTOC

Signat: Vist i Plau:

Secretària del COTOC Degana del COTOC

Sra. Eva Domingo Sra. Carme Olivera
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