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ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 21/09/2022

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: 10

Data: 21/09/2022

Hora: 18.30h-20.30h

Lloc: Online (Meets)

Assistents:

Carme Olivera (Degana)

Mar Busquets (Vicedegana)

Núria Boixadé (V. de competències)

Silvia Ramos (V. de legislació)

Pere Ayats (V. de difusió)

Eva Domingo (Secretària)

S’excusa:

Ginés Ruiz (V. de prensa)

Néstor Aparicio (V. de formació)

Es convida a:

Inici de la reunió:

1. L’acta anterior queda aprovada per unanimitat.
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2. Altes i  baixes col·legials

Altes:

957 Júlia Fernández Revelles

958 Josybel Lugo Duque

959 Helena Chocano Abengózar

960 Cristina Valdivia Bracero

961 Montserrat Mata Soriano

962 Kanella Makri

963 Judith Gallego Mur

964 Laia Font Hernandez

965 Beatriu Lara Consuegra

966 Marina Cónsol Eichler

967 Josan Merchan Baeza

Reactivació:

861. Paula del Rio Vidal

Baixes:

3. Ordre del dia:

1. TEMES PENDENTS PER A REPRENDRE AL SETEMBRE O HAVER REALITZAT DURANT L’AGOST

Parametrització de dades gestió col.legial Administrativa+secretària. Pendent de reunió.

Llançament de la nova web del COTOC Traducció acabada
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Iniciar enviament de Newsletters difusió i prensa. Pendent

Fer llistat d'sponsors i banners per

actualitzar la tarificació  actual

difusió i prensa. Pendent

Incloure estudiants en situació de
pre-col.legiació

secretària i formació continua (tema gestió web)
vocal de difusió (comunicació amb universitats).
Néstor li recorda al Pere.

Reunió monogràfica per acabar de decidir de
quina manera es farà i comunicar-nos amb la
universitat.

Primer acte amb entrega de
premis/medalles (TO de l'any, TO honorífic,
TO col.laborador)

Totes.
Pendent de reunió monogràfica per abordar el
tema.

Fer llistat de convenis i beneficis pels
col.legiats i mantenir-los ben informats

vocal de prensa i de difusió. Pendent.

Implementar el carnet col.legial Disseny per part de vocal de prensa. Pendent de

contactar amb Àlex Galicia per iniciar les

impressions. Se li diu a la Maite que es posi en

contacte per tal de tirar endavant amb la impressió.

Se li recorda al vocal de prensa. Pendent

Assegurança de responsabilitat civil A partir del 2023 es pagarà per la Junta. A Partir de

setembre reprendre el tema. Deganat.

Creació de comissió d'afers institucionals Deganat per impulsar-lo juntament amb Joan

Conesa. Setembre. Es reprendrà inicia del 2023

2. Traducció web.

-Vocal de competències envia dubtes a tota la junta i es demana que ho revisi la junta. Ens comprometem a

revisar-ho fins el dia 26.

-Es comenta la necessitat de tenir la web nova en el que resta d’any 2022.

-Es recorda que s’ha d’imputar la factura a les despeses del 2021.
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3. Organitzar i plantejar com fer les cessions d’espai del COABC.

-Centralitzar-ho a través de la Maite i que es comuniqui amb la Carol.

-Crear un protocol d'ús i cessió d’espais del COABC (horari, com es demana l’espai, temps
d’antel.lació per a demanar l’espai, si es té previsió de reunió anual avisar, etc).

-Vocal de legislació inicia un redactat i es comparteix amb la junta per acabar.

-Demanar facturació de la despesa extra de les cessions d’espai per assegurar la transparència.

-Fer mailing a tots els contactes pendents i col.legiats amb nova direcció+ recordar els horaris de
presencialitat de seu.

-Penjar al web fotos i/o video de la nova seu, horari i nova seu.

4. Dates de properes reunions 2022
● 22 d’octubre ha de ser online

● 19 de novembre presencial

● 17 de desembre online

Proposta de reunions mini online entre setmana per parlar de temes concrets cada 15 dies.

-Junta 2023. Dia 5 d’octubre.

-Estudiants en pre col.legiació + Premis TO

-Modificació d’estatuts, repensant en l’antiga junta.

-Consell deontològic.

-

DATES A TENIR EN COMPTE DURANT EL 2022

● 12 de novembre- Jornades Tarragona

● 26 de novembre: dia de la TO (COABC)

● Data per al dia del brindis d’any nou: 28 de gener del 2022
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4. Consell Deontològic. Reunió de vocal de legislació+deganat:

Sol.liciten:

-Que tinguem de nou en compte la seva demanda de fer 2 vegades difusió. Fer primera publicació a XXSS +

republicar. S’acorda que es faran dos mailings tal com demanen.

- Enviar a la direcció "conselldeontologic@cotoc.cat" totes les carpetes de la comissió d’ètica i la carpeta

del Consell deontològic. Ambdues carpetes estan en el Drive de legislació. Vocal de legislació les enviarà

cuando tengan activo el correo.

La Silvia només els farà arribar les carpetes genèriques que comenta que ella té associades al Drive de

legislació. En relació a la informació Drive associat a la seva compte de col·legiada, cada una d'elles ha

d'enviar un mail personalment a secretaria@cotoc.cat, a partir del 20 de setembre, fent la sol·licitud i

indicant el mail personal a on volen que se'ls hi enviï la còpia de seguretat que va fer l'Eva per si hi havia

alguna incidència.

- Revisión por parte de Junta del documento de funcionamiento del Consell que ellas enviaron en el 2020.

Es decideix fer una revisió per part de cada membre de junta i quan estigui revisat s’acabarà de comentar.

- Proponen que sean ellas mismas las que hagan difusión del evento del debate a través del correo del

Consell. No es pot.

- Preguntan si al utilizar la plataforma meets para realizar los debates podrán unirse las personas que no

tengan cuentan google, es decir, gmail.

La resposta és que si que poden.

5. Domicili social  i Taxa de residus

L’Alex Astudillo fa la baixa del local de Vilapicina i com que al COACB el que signem és un

contracte de serveis, no haurem de pagar taxa de residus.

Tot i així, s’ha de tenir un domicili social que s’ha de decidir en un acord de junta.

- Demanar al COACB la possibilitat de domiciliar alla ja que li comenten a l’Alex que

no és una prohibició. S’encarregarà vicedegana.

6. Jornades de Tarragona.

-Deganat parlarà amb la referent del grup (Isaura Miró) per acabar de parlar el tema dels sponsors.
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-Al cartell es posaran tots els logotips que participin.

-Deganat i vocal de difusió acabaran de fer el contacte amb el grup per acabar de parlar dels detalls i el

cartell de difusió.

9. Dia de la TO.

-Vocal de difusió comenta que s’han de fer els contactes institucionals. Deganat i secretària acabaran

d’enviar el mail.

-Pendent de reunió amb el grup de preparació de la jornada en 15 dies.

12. Precs i preguntes

13. Part informativa

-Secretària fa contacte amb la persona responsable de la implantació de la Compliance. Fa mesos que no es

rep resposta. Pendent de resposta per seguir endavant.

-Secretària fa contacte amb Edu Richard per tal de començar a implantar la part pràctica de l’ENS, després

de l’anàlisi inicial. Pendent de parlar-ho. Propera reunió amb ENS: 27/09/22

-Documents tècnics Salut Mental. S'està editant els dos documents tècnics de PSI i SRC amb MatchStudio.

el dia 23 de setembre es donen per finalitzats i s’envien a impremta.

-Es crea el nou grup d'especialització en atenció primària i comunitària el passat dia 20 de setembre del

2022. Aquest serà liderat per la degana del COTOC, la sra. Carme Olivera.

-Secretària fa contacte de nou amb el Grup Territorial de Lleida per mantenir la vinculació i seguir impulsant

el grup.

6. Fi de la reunió: 20.30h

7. Data de propera reunió: 05 d’octubre del 2022

6 de 8

mailto:info@cotoc.cat


ACTA

ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 21/09/2022

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

Signat: Vist i Plau:

Secretària del COTOC Degana del COTOC

Sra. Eva Domingo Sra. Carme Olivera
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