
 

RESOLUCIÓ 001/2019 DE 22 DE MAIG, DE MODIFICACIÓ DEL 
CONSELL SOCIAL DE LA FISIOTERÀPIA 
1| Presentació 

El Consell Social de la Fisioteràpia és un òrgan consultor de la Junta de Govern del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) creat a partir de la Resolució 004/2010, de 2 de novembre.  
 
Tal com es desprèn de l’article 61 dels Estatuts del CFC, constitueix un fòrum de tractament 
d’aspectes relacionats directament o indirecta amb la Fisioteràpia, de formació d’iniciatives i 
d’elaboració de propostes, bé siguin generades pels seus membres, bé siguin encarregades per 
la Junta de Govern. 
 
El Consell Social és un ens col·legial de caràcter consultiu de la Junta de Govern, no vinculant, 
constituït per tal d’assessorar-la en els temes que siguin del seu interès a partir de l’experiència 
professional i personal de les persones que el componen. 
 
 
2| Composició 

També, tal com estableixen els Estatuts, la Junta de Govern oferirà la participació al Consell a 
les persones que hagin estat degans del Col·legi i als col·legiats honoraris, tot demanant-los que 
acceptin formar-ne part. Idèntica petició es podrà fer extensiva a persones i entitats que 
destaquin pel seu interès i dedicació a la Fisioteràpia o a les finalitats del Col·legi.  
 
Per tal de formalitzar la composició del Consell Social, a banda dels membres citats explícitament 
a l’apartat anterior, en formaran part, un membre en representació de les societats científiques 
de Fisioteràpia amb seu social a Catalunya, a més i de manera rotativa, dos col·legiats que hagin 
rebut la distinció del Premi June Nystrom, i un representant d’una de les universitats que 
imparteixin el títol de grau de Fisioteràpia a Catalunya. Aquests càrrecs seran designats per un 
període de 4 anys. 
 
Presideix el Consell el degà del Col·legi i en forma part també el secretari, encarregat d’estendre 
acta de les seves sessions. 
 
 
3| Funcions 

Són atribucions del Consell Social les que es desprenen directament dels articles 24 de ‘Règim 
disciplinari’, i 64 i 66 de ‘Procediment electoral’ dels Estatuts col·legials, així com les funcions 
descrites al Codi Ètic del CFC. 

Estatuts 
Capítol XIII 
Règim disciplinari 
Article 24 
1. Quan la Junta de Govern tingui notícia de l'actuació d'algun col·legiat que pugui ser 
considerada presumptament infractora, ha de nomenar un instructor i encarregar-li la tramitació 
d'un període d'informació o actuacions prèvies a fi que, en el termini d'un mes, informi de les 
circumstàncies concurrents. L'instructor nomenat haurà de sol·licitar informe al seu torn, llevat 
d'impossibilitat o incompatibilitat manifestes, al membre del Consell Social designat a l'efecte 
d'acord amb allò que disposa l'article 58 dels presents Estatuts. En cas de no existir cap membre 
del Consell Social amb capacitat per fer la tramitació, el Consell Social nomenarà un col·legiat 
per a aquest encàrrec. 



 

2. Tramitat el període d'informació, immediatament després de rebuda la informació del Consell 
Social, l'instructor en farà una proposta i, abans d'un mes, la Junta de Govern ha de decidir l'inici 
d'expedient disciplinari o l'arxiu de les diligències. 
 
Capítol XXXIV 
De la mesa electoral 
Article 64 
Per a la celebració de la votació s'haurà de constituir una mesa electoral que estarà integrada 
per tres membres del Consell Social, un dels quals la presidirà. En el cas que no pugui constituir-
se per manca de recursos humans que compleixin les condicions sol·licitades, es procedirà, per 
part del secretari del Col·legi, al nomenament mitjançant sorteig realitzat davant els interventors 
de les diferents candidatures electorals, un cop proclamades. La mesa estarà assistida pels 
interventors, els quals podran participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot. Els 
membres de la mesa rebran les dietes i indemnitzacions que prevegin els pressupostos anuals. 
 
En cas de votació presencial: Constituïda la mesa electoral, el president indicarà el començament 
de la votació i, a l'hora prevista per a la seva finalització, es tancaran les portes i només podran 
votar els col·legiats que ja estiguessin a l'interior. La mesa votarà en darrer lloc. Les paperetes 
i els sobres de vot hauran de ser iguals als models que la Junta de Govern hagués aprovat i que 
el Col·legi haurà d'editar. Hi haurà de constar, de forma expressa, la identificació del procés i 
l'any de celebració. Els tipus de lletra hauran de ser idèntics per a totes les candidatures i les 
paperetes estaran impreses a una sola cara. Hi inclouran: la denominació, sigla i símbol de la 
candidatura. A sota, hi figurarà el nom dels candidats i el càrrec al què concorren. L'ordre en 
què figuraran les candidatures en la papereta de votació serà el de major a menor antiguitat de 
la data d'entrada al registre de la Secretaria del Col·legi, i sortiran d'esquerra a dreta i de dalt a 
baix a la papereta. A la seu s'haurà de posar a disposició dels votants paperetes i sobres 
suficients. 
 
En cas de votació telemàtica, s'hauran d'adaptar a les exigències tècniques que el mateix procés 
requereixi. A més de la mesa electoral central, que ha d'estar a la seu del Col·legi, la Junta de 
Govern pot decidir l'establiment d'una mesa electoral a cada delegació territorial que estigui 
constituïda. En aquest cas, l'emissió del vot es programarà per data que sigui de dos a set dies 
abans en el qual es fixi respecte de la votació a la seu central del Col·legi. 
 
Capítol XXXV 
De la votació 
Article 66 
La presidència de la mesa electoral ha d'estar permanentment ocupada per un membre de la 
Junta de Govern, assistit per l'interventor que cada candidatura que hagi designat, encara que 
la seva absència no suspendrà el procés electoral, excepte en aquells casos en els quals els 
membres de la Junta de Govern sortint concorrin com a candidats a les eleccions; en aquest cas 
correspondrà la presidència al president del Consell Social. 
 
Seran nuls els vots emesos en paperetes i sobres que continguin expressions alienes a la votació 
o tinguin ratllades o trencaments que posin en dubte la candidatura escollida, així com aquelles 
que hagin marcat més d'una candidatura, o els que s'hagin emès en sobres o paperetes diferents 
a les del model oficial. 
 
Es considerarà vot en blanc el que no contingui cap papereta o en contingui una que no tingui 
marcada cap candidatura. 
 
Un cop iniciat l'horari de les eleccions, el president de la mesa ha d'oferir als electors una urna 
suficientment garantida perquè, comprovat pels interventors que el votant consta al cens i, si 
escau que no ha votat en una taula territorial, dipositi la papereta de vot. 



 

Abans que conclogui l'horari d'eleccions, el secretari de la Junta ha d'introduir a l'urna els vots 
rebuts per correu així com els que provinguin de les seccions territorials, si escau. 
 
Codi Ètic 
Compliment, seguiment i avaluació del Codi Ètic 
És responsabilitat de la Junta de Govern el desplegament de les accions necessàries per al 
compliment d’aquest Codi Ètic. 
 
Les consultes o denúncies relacionades amb el seu compliment s’han d’adreçar al Col·legi a 
través de l’apartat ‘Contactar’ disponible al seu web. Aquestes es faran arribar al Consell Social, 
que en realitzarà una valoració i n’informarà per escrit a la Junta de Govern tot oferint-los una 
recomanació. Serà potestat de la Junta de Govern, en base a l’informe del Consell Social i aquest 
Codi Ètic, l’obertura de procediments informatius i/o sancionadors. 
 

A més, pot emetre informes relatius a qüestions d’interès per a la Fisioteràpia, per als col·legiats 
o per al propi Col·legi i constituir les comissions de treball intern que consideri necessàries. 

 
4| Funcionament 

El Consell es reunirà de forma ordinària un cop a l’any a iniciativa del Degà, la qual fixarà la data 
i el lloc de celebració amb un mes d’antelació i determinarà l’ordre del dia de la reunió. 
 
A més, el Consell, pot reunir-se per iniciativa de tres dels seus membres i sota la presidència de 
qui es decideixi en cada ocasió. 
 
La Junta informarà l’Assemblea de la constitució i la composició del Consell i li comunicarà les 
recomanacions i els informes que emeti. 
 
Els seus acords no són vinculants i serveixen d’orientació a la dinàmica del Col·legi i, si escau, 
han de ser presentats a l’Assemblea. 
 
En qualsevol cas, els informes i les recomanacions del Consell s’adoptaran per consens i, si 
resultés impossible, serà necessària, si més no, la conformitat de dos terços dels seus membres 
i la constància dels motius de discrepància. 
 
 
5| Normativa aplicable 

Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

Codi Ètic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/institucional/legislacio/estatuts/dogc_estatuts_2018.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/institucional/legislacio/codi-etic

