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5. Comissió Deontològica
La Comissió desenvolupà les seves funcions en quatre àmbits:

Àmbit pedagògic. Participació en les següents activitats
- 16 de juny: xerrada: «Ètica i deontologia en la pràctica professional del psicòleg». Col·legi de Psicòlegs d’Andorra
- 2 de juliol: seminari: Secret professional i confidencialitat. Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social. Fundació Campus Arnau
d’Escala
- 22 de setembre: jornada: Ètica i valors en la intervenció educativa. Centre d’Estudis Jurídics. Barcelona
- 30 de setembre: xerrada: «Ètica i psicologia avui». Delegació del COPC. Tarragona
- 7 d’octubre: taula rodona: «Actualitzacions en psicologia jurídica. Ètica». Delegació del COPC. Tarragona

Àmbit consultiu
El nombre de consultes rebudes ha estat superior a seixanta-tres.

Àmbit d’estudi
Estudi descriptiu amb les queixes rebudes al COPC des de l’any 1999. a fi de constatar l’àmbit a què fan referència, el tipus de vulneració deontològica i altres aspectes que puguin permetre el disseny de pautes concretes basades en la realitat col·legial, que ajudin
els col·legiats i col·legiades a resoldre els dilemes ètics que experimenten en l’exercici de la professió. D’aquest estudi es generen dues
presentacions:
«Estudio descriptivo de las denuncias sobre intervenciones periciales atendidas por la Comisión Deontológica del
COPC». VI Congreso de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, abril 2011, Palma de Mallorca.
«Survey of complaints received by ethics committee of Catalonia (Spain) in relation to forensic psicologist’s».The 12th
European Congress of Psychology, 4-8 juliol, Estambul 2011.
Participació en el grup de Treball La confidencialitat i el secret professional als Serveis Socials. 13.07.2011 - 18.10.2011.

Àmbit valoratiu
Atenent les denúncies que es formulen als col·legiats i col·legiades, realitzant el corresponent estudi de les mateixes i proposant a la
Junta de Govern la seva possible resolució.
Durant el 2011, la Comissió ha treballat un total de setanta-cinc casos. D’aquests:
- 45 han estat queixes presentades el 2011.
- 36 casos han estat tancats sense obrir expedients.
- En 25 s’han obert expedients: 4 s’han tancat, 17 han estat sancionats i 4 estan en tràmit.
- 14 queixes estan en tràmit.

Objectius 2012
1. Renovació del codi deontològic
2. Actualització de l’estudi de les queixes rebudes des de 2008 a 2011
3. Elaboració del material didàctic «Preguntes i respostes»
4. Celebració d’una jornada d’actualització en deontologia
5. Participació en el V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica, 26-28 abril, Santander

