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Tel. 606 50 85 28 - info@cotoc.cat - www.cotoc.cat

Identificació

Núm. reunió: 11

Data: 08/10/2022

Hora: 09.30-11:00

Lloc: Online (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)

S’excusa:

Pere Ayats (V. de difusió)

Néstor Aparicio (V. de formació)

Es convida a:

Inici de la reunió: 09.30h

1. L’acta anterior queda aprovada per unanimitat.

1 de 5

mailto:info@cotoc.cat


ACTA

ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 08/10//2022

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

2. Altes i  baixes col·legials

Altes:

968 Gemma Codina Farràs

969 María Miñana Alvarez

970 Angel Izquierdo Rojas

971 Judit Rusiñol Rodriguez

972 Sonia Gonzalez Ruiz

973 Verónica Analía Rolando Marquez

*Des del mes de Juny, amb l’inici de la campanya de col.legiació s’han col.legiat un total de 41 persones.

Reactivació:

Baixes:

3. Ordre del dia:

3.1. Domicili social

-S’acorda que el domicili social és a data d’avui la seu del COABC: C/Casp 130, planta baixa - despatx 5

(edifici COACB), 08013, Barcelona.

3.2. Beca Endavant TO.

Acords:

-El dia de la TO es farà l'anunci dels guanyadors/es de premis de la Beca Endavant TO.

-El dia de la TO es farà un IG-Live amb les guanyadores del premi.

-El dia del brindis de la TO es farà l’entrega/presentació pública dels premis i es deixa un espai a les

guanyadores per fer difusió.
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3.3. Dia de la TO.

-Vocal de prensa explica que es farà, junt amb vocalia de difusió, fer un sticker per IG per promoure la TO a

les XXSS.

-El dia de la TO es farà un IG-Live amb les guanyadores del premi.

-Des del CGCTO es farà un video que es pot publicar des de la xarxa del COTOC.

3.4. Difusió

-Informa d’un directe per IG recentent amb la Dra.Inda Zango i el seu mètode.

-Es farà una entrevista a la Dra.Inda Zango per la revista.

-Informa que els convenis s’aniran promocionant a XXSS i es podran convidar a les persones dels convenis

per poder fer promoció.

3.5. Carnets col.legials

-El vocal de premsa envia el format de carnet a impremta però es decideix posar data a desembre del 2022

per poder lligar les baixes i altes col.legials amb l’enviament dels carnets.

-31 de desembre secretaria enviarà dades actualitzades a vocal de premsa amb dades col.legials

actualitzades.

-Vocal de premsa demanarà a través de XXSS l’actualització de dades de les bases de dades dels col.legiats.

3.6. Protocol de cessió d’espais

-Vocal de legislació ha redactat un protocol de cessió d’espais. Pendent que cada membre de junta s’ho

revisi i faci les aportacions que corresponen.
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3.7.  Adscripció SATSE (proposta col·legiada).

- Pendent de trucada entre vocal de legislació i  l’advocat.

3.8. Junta 2023-2024

-S’acorda detallar cada vocalia les tasques i funcions per a la propera reunió de junta.

4. Precs i preguntes

5. Part informativa

-El passat dia 04 d’octubre la vicedegana del COTOC assisteix a l’acte Vespres Sanitaris, on estableix

contacte amb el director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Arrel de la trobada, s’acorda reunió

amb el Dr.Joan Vegué i el Dr. Victor Perez el proper 8 de novembre a la seu del Pla Director de Salut Mental

i Addiccions.

-El passat dia 5 d’octubre la secretària del COTOC participa de la trobada del Pacte Nacional de la Taula de

Salut Mental on es presenten els documents Quality Rights de la OMS, amb la Dra. Funk. Propera trobada

de la Taula el mes vinent.

6. Fi de la reunió: 11.00h

7. Data de propera reunió: 22 d’octubre, presencial 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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