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

Identificació

Núm. reunió: 1

Data: 28/01/2023

Hora: 09.00-13.00

Lloc: seu del COTOC (C/Casp 130, planta baixa - despatx 5 (edifici COACB), 08013, Barcelona )

Assistents:

Junta sortint

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)

Junta entrant

Carme Olivera (Degana)

Eva Domingo (Vicedegana)

Silvia Miquel (Secretària)

Susana Redon (Tresorera)

Ana Hernández (V. Secretaria)

Alba Soler (V. de Competències)

Samar Zaher (V. de Legislació)

Miriam Rigual (V. de Formació)
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Emma Casaseca (V. de Premsa)

Maria Durante (V. de Difusió)

Inici de la reunió: 09.00

1. L’acta anterior queda aprovada per unanimitat.

2. Altes i  baixes col·legials

Altes:

Reactivació:

Baixes:

3. Ordre del dia:

3.1. Estatuts

Clarifiquem els articles que cal modificar per a facilitar l’organització i treball de la Junta, i comentem la

despesa econòmica que això pot comportar.

Aspectes segur que cal modificar:

● Article 5. Canviar la direcció de la seu del COTOC.

● Article 16. Canvi de redacció d’aquest article, posant la figura de “menció d’honor”. (preguntar al

Francesc com podem fer col.legiada honorífica quan la persona ja no pot estar al corrent del

pagament)

● Article 31 La Junta de Govern és de caràcter col·legial i en poden formar part totes les persones

col·legiades majors d'edat, en nombre mínim de quatre I màxim de deu.

Canviar a : La Junta de Govern és de caràcter col·legial i en poden formar part totes les persones

col·legiades majors d'edat, en nombre mínim de quatre I màxim de vint , en el cas que sigui obligat

un número de màxims. (cal saber si és necessari o no especificar el número).

● Article 41. Vacants. Modificar aquest article (punts 1 i 2 sobretot) perquè les baixes de les persones

de la Junta, puguin ser cobertes per altres persones externes a la Junta vigent,(figura del suplent).
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Preguntar també el tema de les eleccions parcials. A excepció de la Degana, que en el cas que,

aquesta dimiteix , passarà a ser la vicedegana.

● Article 46: També cal afegir un paràgraf a l’article 46 on s’estableixi que si només hi ha una única

candidatura, i aquesta ha complert tots els requisits de presentació, quedarà elegida

automàticament sense necessitat de continuar el procediment electoral.

● Article 46: Proposar que l'assemblea ordinària es reunirà dins del primer semestre de l'any, per no

anar tan apurats amb l’auditoria.

● Creació de figures prèvies a la col·legiació, per exemple simpatitzants. És una manera de facilitar

que els estudiants es puguin connectar amb el COTOC d’alguna manera prèvia a la finalització de la

carrera. Voldríem que tinguessin accés als convenis, una quota reduïda, etc

● Article 18: comentar el tema de la redacció.

Articles que modificarem si entra en pressupost:

● Article 7.Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits

institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió. Incloure referències explícites a la

promoció de la llengua catalana. Dir que ens cenyim a les recomanacions de la llei Llei 1/1998, de

7 de gener, de política lingüística, que es el que hem posat al cens d’entitats de la llengua catalana.

3.2. Biblioteca:

S’acorda comprar Manual de Neurología para Terapia Ocupacional de Vázquez-Sánchez, F. i García-López,

B.

4. Proveïdor del tema de protecció de dades i Compliance penal. Aprovació del canvi de proveïdor i que

sigui la mateixa empresa que ens ho porti tot: Empresa: “Derecho Digital”. Vicedegana entrant s’encarrega

de comunicar la baixa a “Ànima” i alta a “Derecho Digital”.

5. Sortida de la junta sortint i entrada de la junta entrant.

Es donen les claus d’accés i traspàs d’informació. La junta sortint marxa i iniciem segona part de reunió

junta entrant:

La Degana actual, la sra.Carme Olivera i la Vicedegana actual (sra.Eva Domingo) expliquen el funcionament

de la Junta (drive compartit, explicació de la nova seu (funcionament i conveni), metodologia de treball,

repartició de tasques de membres de junta i referents de comissions i seccions.
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6. Part informativa

Assistència a la reunió del CGCTO el proper dia 4 de febrer. Deganat i vicedeganat assistiran de manera

presencial.

7. Fi de la reunió: 13.00h

8. Data de propera reunió: 25 de febrer del 2023 a la seu del COACB

Signat: Vist i Plau:

Secretària del COTOC Degà del COTOC

Sra. Eva Domingo Sr. Carme Olivera

Secretària del COTOC Degà del COTOC

Sra. Silvia Miquel Sr. Carme Olivera
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