
ACTA 7ena ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 
 
 

Cel·lebrada a l’Aula del Col·legi el dia 11 de Juliol de 1997, a les 20h. en primera 
convocatòria i a les 20.30h., en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, acta de l’ assemblea anterior. 
2. Informe Dega: Balanç i programa d’activitats. 
3. Presentació i aprovació, si s’escau, balanç econòmic any 1995. 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, presupost any 1996. 
5. Precs i preguntes. 
 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, acta de l’assemblea anterior 

 
 Es dóna lectura a l’Acta de l’Assemblea anterior i s’aprova per unanimitat  amb les 
 esmenes corresponents. 
 
2. Informe del Degà: Balanç i programa d’ activitats. 
 
 El Degà saluda als assistents i agraeix la seva presència a l’ Assemblea. Inicia el 
seu parlament informant de la recent creació del Col·legi Professional de 
Fisioterapeutes de la Comunitat de Canaries, tot proposant remetre un comunicat 
oficial a l’ anomenat Col·legi, felicitant aquest fet en nom de la Junta de Govern i de 
l’ Assemblea General del Col·legi. 
S’aprova per assentiment dels assitents. 
 
 Tot seguit inicia l’exposició de les activitats col·legials dutes a terme el darrer 
període, iniciant la seva exposició per l’explicació dels resultats de la campanya de 
Prevenció del Mal d’Esquena en el Taxista, donant 4explica als resultats i agraint 
públicament el treball desenvolupat per tot el grup de col·legiats que desenvoluparen 
els trets fonamentals de la campanya, així com als voluntaris de la Borsa de Treball 
del Col·legi que participaren en realitzar les valoracions dels diferents professionals 
del taxi que es vàren beneficiar de la campanya. 
 
 A continació continua explicant les diverses accions desenvolupades pel Col·legi 
en relació a l’Administració catalana i fonamentalment als Departament de Treball, 
Sanitat i Direcció General d’ Universitats. En aquest moment, cedeix la paraula al Sr. 
Antoni Narbona, Vicedegà. 
 
 El Sr. Narbona explica als assitents les diverses reunion mantingudes amb la 
Direcció General de Formació Ocupacional del Departament de Treball, en relació a 
la Formació Ocupacional que en matèria de Fisioteràpia ofereixen diverses 
acadèmies privades a personal no qualificat. En aquest punt explica el compromís 
de la D.G.O. d’establir el compromís de que els beneficiaris d’aquesta formació 
siguint fisioterapeutes en atur i no personal no qualificat. 



 
 Tanmateix, explica les diverses reunions mantingudes amb la Direcció General 
d’Universitats en relació a la formació no reglada que efectuen diverses acadèmies, 
tractant materies pròpies de la nostra professió. Explica que, malauradament, la 
LOGSE faculta a aquestes academies ha desenvolupar aquesta formació i que 
l’unica via de denúncia posible vindria quant aquestes persones que reben la 
formació la possin en pràctica, fet que dificulta moltissim la denúncia ja que s’ha 
d’anar un per un i demostra davant d’un jutge els fets denunciats. 
 
 Posteriorment, El Sr. Pere Narbona, Degà del Col·legi, conjuntament amb el 
Vicedegà, explicant les darreres reunions mantingudes amb el Departament de 
Sanitat en relació al proper Pla de Salut, aixi com a la succesiva integració del 
Col·legi en les diferents Comissión del Departament. Explicant la bona recepció per 
part de l’Administració i la progresiva integració en les diferents Comission del 
Departament. 
 
 Seguidament el Degà informe de diferents activitats col·legials dutes a terme que 
per la seva repercussió en el nostre col·lectiu, tracta separadament, com poden ser 
la Jornada de Licenciatura en Fisioteràpia, la difussió i nova dinamització de la 
Borsa de Treball. 
 
 A continuació dóna explicació de la nova Llei d’Ordenació de l’Assegurança 
Privada, i cedeix la paraula al Sr. Ramon Figueras, Assessor jurídic del Col·legi. El 
Sr. Figueras, explica les repercussions de la Llei sobre els col·legiats a partir del 9 
de novembre de 1995, en relació a l’obligatorietat de la seva inscripció en el RETA o 
a la Mútua de Previssió Social del Col·legi.  
 
Explica les conversacions iniciades amb la Mutua de Previsió Popular per part 
conjuntament amb el Col·legi de Podòlegs, que han donat el fruit esperat en la 
proposta d’un conveni de col·laboració entre la Mutua de Previssió Popular i el 
Col·legi, com a Mutua de Previsió Social dels col·legiats. L’ assemblea acorda 
unanimament aprovar les accions del Col·legi en relació a la constitució d’una mutua 
de Previssió Social pels col·legiats. 
 
Seguidament un col·legiat insta a la Junta de Govern a negociar amb la Mutualitat 
les diferents excepcions de cluasules per aquells que vènen d’altres compnayies 
asseguradores i que traslladaren la seva inscripció a la Mutualitat col·legial. 
 
S’obre un torn de paraules entre els col·legiats a on es debateix l’obligatorietat dels 
col·legiats abans de la data de la Llei de la seva inscripció en el RETA. El Sr.Ramon 
Figueras, indica que tal com està redactada la Llei, si nosaltres erem un col·lectiu no 
inclós en el RETA, i així consta en la documentació que tenim, no poden donar-se 
d’alta d’atuonoms.   
 
Es debateix a l’assemblea la particularitat d’aquesta Llei i s’acorda atorga a la Junta 
tota la confiança en la resolució diaria d’aquesta dificil situació. 
 
 
 
 



3. Presentació i aprovació si s’escau, balanç any 1995. 
 
 El Tresorer, Sr. Vicente Quilez, inicia la seva exposició amb les valoracions de l’ 
any 1995, donant resposta a les preguntes dels assistents. S’acorda presentar 
properament un resum mes detallat de les partides per la millor comprensió dels 
assistents.  
 
 Es procedeix a la votació. S’ aprova per unanimitat. 
 
 
4. Presentació i aprobació, si s’escau, presupost any 1996. 
 
 El Sr. Vicente Quilez inicia l’explica del presupost de l’any 1996, indicant la 
quantitat prevista de noves col·legiacions en 250 col·legiats. Tammateix, indica la 
proposta de la Junta de Govern de mantenir per segon any la mateixa quota 
col·legial, fet que demostra la millora de gestió que progresivament anat fent el 
Col·legi, i que conseqüentment, es trasllada en la quota col·legial mantenint-la sense 
increments de l’IPC. 
 

El Sr. Quilez aclareix les preguntes dels assistents i es procedeix a la 
votació.S’aprova per unanimitat el pressupost per l’ any 19 96, i la quota 
col·legial es manté en 18.200 ptes/any. 
 

 
5. Precs i preguntes. 
 

Un col·legiat pregunta a la Junta que caldria informar de les activitats formatives 
que desenvolupa l’Associació Espanyola de Fisioterapeutes (AEF), per donar 
l’oportunitat d’assistir. 
 
El Degà, respón que actualment l’informació de les activitats de formacio de 
l’AEF, es fa en l’espai de cursos del Butlletí. Degut a que el Butlleti es trimestral, 
l’AEF disposa de les etiquetes dels col·legiats per tal d’enviar l’informació 
directament al col·legiat. De totes maneres, prosegueix el Degà, el Col·legi s’esta 
plantejant modificar la linea del seu Butlletí perqué sigui una informació cada cop 
mes en temps real. 
 
 

 


