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ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 21/01//2023

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: 2

Data: 21/01/2023

Hora: 09.00-13.00

Lloc: seu del COTOC

Assistents:

Carme Olivera (Degana)

Mar Busquets (Vicedegana)

Eva Domingo (Secretària)

Ginés Ruiz (V. de prensa)

Néstor Aparicio (V. de formació)

Núria Boixadé (V. de competències)

Pere Ayats (V. de difusió)

S’excusa:

Silvia Ramos (V. de legislació)

Es convida a:

Inici de la reunió: 09.00

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

Altes:

Reactivació:

Baixes:

3. Ordre del dia:

3.1. Eleccions COTOC 2023 i Assemblea general ordinària

Comunicació eleccions de la Junta de Govern 2023: mailing enviar 3 gener 2023, tal i com estableix article

45.2. dels estatuts del COTOC, s’envia el comunicat a tots i totes les col·legiades.

Presentació de la Candidatura de Junta 2023-2025 al COTOC: enviar per mail candidatura i avals

Dilluns 23 gener: finalitza la presentació de candidatures

25-26 gener: comunicat candidatura (abans del 2 de febrer): mailing; notícia web

28 gener: reunió de traspàs entre juntes (en cas que hi hagi una única candidatura)

Abans 7 febrer (abans 10 dies): Comunicar la nova junta a la Generalitat de Catalunya (acte signada)

Convocar Assemblea general: memòria d’activitats, memòria econòmica (borrador) i pressupostos.

Estatuts: L’equip jurídic del COTOC ha de redactar la proposta, aquesta s’ha d’enviar als col·legiats i

publicar a la web. S’ha de deixar un mes per a possibles al·legacions i aleshores si n’hi ha la junta ha de

revisar-ho i si no es pot votar en assemblea (general o extraordinària).

3.2. Falta número de dipòsit legal als documents:
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Pressupost impressió Docs Tècnics SM amb DL (5 còpies de cada tipus, 4 s’han d’entregar a la biblioteca de

Catalunya):  1.714,21€

- Consultoria cat i cast, el revisaran des de secretaria i vicedeganat

- Salut Mental cat i cast, el revisaran des de secretaria i vicedeganat

- TO en ensenyament cat i cast

3.3. Acord de designació d’un representant/s al grup/s de treball del grup motor d’atenció integral social

i sanitària (AISS)-Departament de Dret Social i Departament de Salut.

- Atenció integrada a les residències per a gent

- Gent gran i per a persones amb discapacitat, atenció integrada a l’entorn domiciliari

- Atenció integrada a la Salut mental i addiccions i sistemes d’informació integrats.

En la primera reunió acudeix la degana com a representació del COTOC, s’haurà de designar un/a

representant per a aquest grup de treball (es fa proposta a Mieke com a experta en vàries de les àrees però

s’intentarà que puguin ser dos representants).

3.4. Acord de designar un grup de treball per funcions i tasques del TO en les mobilitzacions amb

productes de suport  - Departament de Drets Socials

- Grup de treball de 3-4 persones (membres del grup de productes de suport del COTOC, terapeutes

que treballin a residència pública/grup de gent gran. Si precisen que puguin demanar ajuda i suport

a la resta de membre dels grups d’especialització del COTOC)

S’acorda obrir a tots els col·legiats la opció de participar dels grups de treball.

3 de 10

mailto:info@cotoc.cat


ACTA

ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN

DATA: 21/01//2023

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

3.5. Acord de designar un grup de treball per la revisió de la cartera de serveis - Departament de Drets

Socials.

Objectiu: treballar proactivament per la revisió de la cartera de serveis actual i demanar la inclusió de la TO

en serveis en que no som part de l’equip bàsic, com CDIAP, cas comentat per TO del grup territorial de

Catalunya central que les han de contractar com a monitores.

S’acorda fer un mailing per a obrir als col·legiats la participació en el grup de treball de revisió de la cartera

de serveis socials.

3.6. Acord a la proposta de sumar en el projecte la Figura d’Enllaç en micropobles (⥶ 1.000 habitants), un

projecte de salut a la comunitat, en les 5 regions sanitàries.

Objectiu: testejar la figura d’enllaç des de la visió de la TO, coparticipació de l’Associació Micropobles, EUIT i

COTOC. Un projecte dissenyat i cronograma de 2 anys i basat en la cerca de finançament per actuar. Accions

previstes si s’arriba a l’acord:

- Reunió de les entitats amb  l'Associació micropobles

- Traçar les estratègies

- Presentar a salut…
- Aconseguir finançament per contractar per realitzar el projecte

- Realització del projecte. Difusió, seguiment i resultats.

Es precisaria una persona externa de la junta que participi en el projecte i un referent de junta que

n’estigués informat. Es recomana una persona que coordini el projecte. Requeriria buscar finançament per

a poder contractar a TO.

3.7. Acord en relació a les Oposicions públiques. Consulta de col·legiades, i, a l’advocat administratiu del

COTOC

Es presenta un recurs de reposició a l'administració pública (Generalitat de Catalunya) per les oposicions

convocades el 20/12/2022 per les 22 places del cos de titulació superior en especialitat salut pública, es

demana la modificació per admetre la participació de les persones que estiguin en possessió del Grau en

Teràpia Ocupacional; i en conseqüència, obrir un nou termini perquè els professionals que estiguin en

possessió del Grau en Teràpia Ocupacional pugui participar en la convocatòria. Des de la vocalia de

competències es farà contacte telefònic en els pròxims dies.
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3.8. Assegurança de Responsabilitat Civil Professional Col·lectiva

Deganat, vocal de legislació i amb l’assessorament de l’advocat administratiu del COTOC s’estan concretar

punts del contracte. En l’acord estan coberts tots els col·legiats al corrent de pagament, inclosos persones

jubilades. Cobertura sempre relacionada amb una activitat relacionada amb la professió i àmbit de

cobertura Catalunya, Espanya i Europa, queda exclòs Andorra. L’assegurança emet un certificat individual

per a cada col·legiat.

Secretaria inicia els tràmits d’alta de tots els col.legiats. S’enviarà un certificat amb el número de pòlissa a

tots els col.legiats i s’estableix el circuit entre el COTOC i l’asseguradora.

3.10. Taula del Pacte Nacional de Salut Mental

Secretaria assisteix al 3r plenari del Pacte Nacional de Salut Mental on es presenten els objectius del 2023

amb el compromís de tots els actors implicats i de totes les conselleries de la Generalitat de Catalunya. El

COTOC es compromet a seguir participant.

3.11. Proposta de l’equip de teràpia de mà ReHand pel COTOC

Es tornaran a posar en contacte amb vicedeganat en un mes per fer la proposta de conveni.

3.12. RPSC

Es realitzen les gestions pendents i a dia 13 de Gener les dades del RPSC està actualitzat.

S’integra dins el protocol de col.legiació el tràmit d’alta, baixa i modificació la gestió al RPSC.

3.13. REPS

Es realitzen les gestions pendents i a dia 13 de Gener les dades del REPS està actualitzat.

S’integra dins el protocol de col.legiació el tràmit d’alta, baixa i modificació la gestió al REPS
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3.14. Memòria 2022

Es tanca la memòria d’activitat del 2022 a data 20 de gener del 2023. Pendent d’edició final.

3.15. Pressupostos 2022: pendent imputar ‘Provisió de fons’ (INFORME DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA I

AUDITORIA)

CODIS

COMPTABLES

PERCEPTOR

DEL GAST PARTIDA IMPORT ESTAT DE SITUACIÓ

629-26 Mach Studio Memòria 2022 829,58
Falta la memòria econòmica,
pendent de l’auditoria.

627-02 Mach Studio Doc Tècnic Subaguts 2109,27 Pendent acabar

627-02 Mach Studio

Doc Tècnic Hospital

de Dia

Infantojuvenil 2109,27 Pendent acabar

627-02 Mach Studio Doc Tècnic Aguts 2109,27 Pendent acabar

627-02 Ormobook

Edició Rol del TO

per a gent gran 4141,70 Febrer 2023

627-02 Ormobook

Edició Rol del TO

per a gent gran 935,00 Pendent acabar

629-4

Editorial

Mediterrània Revista COTOC 5499,52 Març 2023

629-5 Qart Carnets col·legials 1120 (+IVA)
Pendent n. col Consejo i
actualització dades col·legiats

627-01 Mach Studio

Material divulgació

- carpetes 1471,36 Pagat pendent de rebre

627-01

Apron4

uniformes

Material divulgació

- bosses 1094,32 Pagat pendent de rebre

623-03 Sw Audit Auditoria Gener 31/01 (falta factura)
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623-03 Sw Audit Auditoria Abril (falta factura)

Ingressos corresponents 2022

627-03

Fundació per

la Docència

Sant Llàtzer Jornades Dia de la TO 274,46 25/01

627-03

Fundació

Universitària

Balmes Jornades Dia de la TO 682,01 factura enviada

3.16. PRESSUPOSTOS 2023

Partida DOCUMENTS: inclure adequació documents falten registres 4000€, aprox. i 2 documents tècnics

4300€

Documents tècnics salut mental 2023: 2 documents tècnics pendents de finalitzar 4300€

Actualització import preu/hora advocats Roca Junyent.

125€/hora + 21% IVA advocat juridic (151,25€/hora)

Historial de despeses assessorament jurídic des de 2019 (última actualització de preus):

2019 4.836,37 €. Promig consultes/mes: 20 consultes

2020 8.091,06 € Promig consultes/mes: 26 consultes

2021 6.449,30 € Promig consultes/mes: 19 consultes

2022 3.988,16 € (gener a novembre) Promig de consultes/mes: 1,4 (14 consultes)

Proposta pressupost 2023: 8000€
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3.17. Actualització import cessió espais COACB a partir gener 2023.

Penalització del 50% si s’anul·la una reserva en ⥶ 3 dies (menys de 4 dies).

484€/mes (IVA inclòs) → 5808€ a l'any sense CS adicional

108,94 1/2 cap de setmana

3.18. Jornada interdisciplinars de residències, informació de la coordinadora grup de gent gran del

COTOC

L’entrada de 2023 té un cost de 150€, s’acorda becar 5 entrades per ordre d’inscripció/ 35€ cada una.

S'informarà al grup de gent gran des de la vocalia de competències per a que puguin informar a Activa

Congressos (empresa organitzadora).

3.19. Comprar ratolí i alfombreta ratolí administrativa

S’acorda comprar material informàtic:

Logitech M220 SILENT Ratón Inalámbrico, 2.4 GHz, Receptor USB, Seguimiento Óptico con Resolución de

Batería de 18 Meses, Ambidiestro, Compatible con PC, Mac, Portátil - Gris https://amzn.eu/d/1aApwB3

Amazon Basics - Alfombrilla para ratón con reposamuñecas de gel https://amzn.eu/d/0GqkPvU

3.20. Personal administratiu

- Hores extres del 2022 pagades gener 2023: imputades pressupost 2022

- Actualització proposta pressupost 2023 - en relació taules pendents publicar febrer 2023 i

negociació conveni:

- Sou brut/mensual

- Cotitzacions de la seguretat social / mensuals
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- % estimat negociació conveni

3.21. Auditoria: contracte SW AUDIT CONTROL S.L.P

AUDITORIA: últim contracte signat 2020, vigència fins auditoria 2022 (1.500€/any, pagat en 2 terminis).

Renovar 2023 i actualització import si correspon

3.22. Altres despeses a tenir presents en els pressupostos 2023

DOCUMENTS: CENS (editorial, impressions, enviaments…)

4. Precs i preguntes

5. Part informativa

- Es segueix treballant per a la millora de les funcions de la nova pàgina web.

- Invitació al COTOC per participar en la Inauguració o tancament de les XIII Jornades de QUVITEC

6. Fi de la reunió: 13.00h

7. Data de propera reunió: 28 de gener del 2023

Signat: Vist i Plau:
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Secretària del COTOC Degana del COTOC

Sra. Eva Domingo Sra. Carme Olivera
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