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ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 19/11//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: 14

Data: 19/11/2022

Hora: 09.00-13.00

Lloc: seu del COTOC

Assistents:

Carme Olivera (Degana)

Mar Busquets (Vicedegana)

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)

Núria Boixadé (V. de competències)

Es convida a:

Ana Hernández

Alba Pérez

Silvia Miquel

Paula Gómez

Miriam Rigual

Inici de la reunió: 09:00h
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1. L’acta anterior queda aprovada per unanimitat.

2. Altes i  baixes col·legials

984 Blanca Salinas Voltà

985 Núria Voltes Gregori

986 Cristina Garrés Sánchez

987 Miriam Salas Carretero

988 Zoe Paula Romero Endolz

989 Virginia Peña Sanz

990 Lidia Ballesteros Crosas

*3 persones van ser col.legiades a les jornades presencials de Tarragona

Altes:

Reactivació:

Baixes:

3. Ordre del dia:

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

-Últims preparatius de la preparació de la jornada.

-Divendres dia 25 al matí deganat, vicedeganat i vocalia de premsa assistiran a la seu del COTOC per acabar

de realitzar els preparatius per al dia 26.
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-A dia d’avui hi ha 206 persones apuntades.

-10 persones interessades en col.legiar-se.

-Presentacions demanades als ponents a 5 dies abans per poder assegurar que es visualitzin bé a les

pantalles. Es necessiten 4 ordinadors: 3 per presentacions i 1 de logística (musica)

-11 persones per dinar. Manca acabar de demanar menú a les persones.

-750€ de pressupost per entitat.

-18 places demanades de parking (de 9 a 14)

-Registre d’entrada: 2 taules per rebre als assistents. Vicedeganat i secretària amb 2 persones de la

comissió de difusió.

-Sterilliums a l’entrada.

-Certificat d’assistència: vocal de prensa realitzarà un QR on s’accedeix a un forms per tal que després es

pugui.

-A l’hora el coffee-break serà moment de col.legiar al despatx número 5.

-S’enviarà a mitjans de comunicació per si volen venir a cobrir la notícia.

-Acordem junta trobada el dia 26 a les 7.45h.

3.2. El col.legiat Angel Perez de Gracia informa que abandona la coordinació del document tècnic de Mille i

que en l’actualitat l’està liderant el col.legiat Victor Lamor. Demanda una confirmació per part de junta. El

dia 15 de novembre se li confirma que la junta està assabentada del canvi de coordinació.

3.3. ENS. Canvis en el sistema de seguretat de Google.

-S’acorda fer verificació en 2 passos per tots els dominis @cotoc.cat.

3 de 5

mailto:info@cotoc.cat


ACTA

ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 19/11//2022

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

3.4. Problemes amb la Correduria d’Assegurances JEPCO.

-Jepco demana que fem nosaltres el cobrament l’import de l’assegurança amb la quota del col.legi perquè

ells tenen molts problemes.

1. Secretaria explica que a partir de gener del 2023 ho pagarem nosaltres des del COTOC, s’estudiarà

el circuït i procediment perquè serà una feina afegida a secretaria i tresoreria.

2. Es canviarà corredoria d’assegurança el 2023.

Revisem contracte i/o conveni de col.laboració per saber quan i com donem de baixa.

Revisar de quina manera s’haurà de fer per tal de poder anar de manera coordinada amb la

corredoria nova.

3.5. CET de l’Associació Arep servei de distribució de material d’oficina, entre d’altres

Una col·legiada envia un mail per si volem considerar el projecte del CET (Centre Especial de Treball) de

l’associació Arep que són subministradors de material d’oficina, a preus competitius, entre d’altres línies i

així donar suport a un projecte social que fomenta els llocs de treball per a persones amb problemes de

salut mental, igual que d’altres col·legis professionals, com treball social que en son clients des de fa 3 anys.

https://www.cetlacalaixera.cat/ ; https://botiga.cetlacalaixera.cat/productos/basicos.html

-S’acorda que ens enviin una proposta de conveni per mail i ho acabarem d’acordar a junta.

3.6. Junta 2023-2025

Candidatura de continuïtat per eleccions falta cobrir: legislació, competències, difusió, tresoreria. Pendent

de fer contactes.

De 12.00 a 13.00 es convida a:

● Ana Hernández

● Alba Pérez

● Silvia Miquel

● Paula Gómez
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● Miriam Rigual

-Degana fa una presentació inicial i explica la situació actual de la Junta del COTOC 21-23

-S’explica la importància que hi hagi com a mínim una candidatura per les eleccions 2023-2025.

-S’expliquen les línies estratègiques actuals del COTOC i la necessitat de donar continuïtat.

-Es demana la implicació i il.lusió per tirar endevant el COTOC.

-S’explica la situació actual de la cobertura de vocalies.

5. Precs i preguntes

6. Part informativa

7. Fi de la reunió: 13.00h

8. Data de propera reunió: 17 de Desembre del 2022 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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