
 
 
 
 

ACTA 10a ASSEMBLEA ORDINÀRIA  
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a l’aula del Col·legi el dia 9 de juliol de 1999, a les 20 hores en 
primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria, amb el 
següent ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
2. Presentació i aprovació balanç econòmic any 1998 . 
3. Presentació i aprovació pressupost any 1999. 
4. Informe Degà: Balanç i programa d’activitats. 
5. Precs i preguntes. 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
 

El Secretari dóna lectura a l’acte de l’Assemblea anterior. S’aprova per 
unanimitat l’acta de l’Assemblea anterior. 

 
2. Presentació i aprovació balanç econòmic any 1998 . 
 

El Degà dóna la paraula a la Sra. Mercè Ventura i Español que explica el 
balanç econòmic de l’any 1998. Explica detalladament les despeses 
especificades en el compte de Pèrdues i Guanys de l’any 1999. 
 
Després del torn de paraules es procedeix a la votació, aprovant-se per 
unanimitat. 
 

3. Presentació i aprovació pressupost any 1999. 
 

La Sra. Mercè Ventura, dóna lectura i explica les diferents partides 
pressupostàries per l’any 1999, tant en el capítol d’ingressos com en el de 
despeses. Presenta a l’Assemblea la proposta d’augment de la quota 
col·legial en 800 ptes/any, recordant als assistents que el Col·legi ha 
mantingut durant 6 anys la congelació de la quota col·legial. S’obre un torn 
de paraules per debatre el pressupost i la proposta de la Junta de Govern. 
 
Es procedeix a la votació aprovant-se per unanimitat el pressupost  per l’any 
1999, amb una quota col·legial de 19.000 ptes/any (dos semestres de 9.500 
ptes/any) 
 

 
 
 
 
4. Informe Degà: Balanç i programes d’activitats.  



  
El Degà informa de les activitats dutes a terme per la Junta de Govern 
durant l’any 1998, explicant detalladament les relacions nacionals del 
Col·legi envers als altres Col·legis Professionals i amb el Consejo General. 
 
Indica les dificultats màximes exposades per part dels Col·legis 
Professionals de Fisioterapeutes de l’Estat, en relació a la configuració dels 
Estatuts provisionals i a necessitats que aquest introdueixin la ponderació de 
vot dels diferents Col·legis. Tot i les dificultats, i l’enorme treball que 
comporta configurar un Consejo General i unificar criteris, resta esperançat 
en què finalment el sentit comú prevaleixerà per sobre de les diferències 
personals. 
 
Tanmateix, lamenta la constant campanya de l’AEF en desprestigiar al 
Col·legi i a la seva persona, més i quan aquestes informacions es fan des 
d’un mitjà públic com és el diari de l’AEF. Tot i això, es manté l’acord de la 
Junta de Govern de no realitzar cap informació pública en el nostre Noticiari 
en termes similars. 
 
Seguidament explica les activitats formatives pels col·legiats efectuades per 
la Junta de Govern i els diferents serveis al col·legiat. I dóna les dades 
estadístiques dels col·legiats a aquesta data. 
 
Informa a l’Assemblea que el proper any és el Dècim Aniversari de la  
creació del Col·legi i presenta els diferents actes que estan previstos, tot 
recordant als assistents la importància d’aquest esdeveniment i convidant a 
participar activament en els diferents actes. 

 
6. Precs i preguntes. 
 

Sense res més en particular, és dóna per tancada la sessió a les 22.45h. 
 
 
 

 
  
 
 
 
Sense res més en particular es dóna per tancada l’Assemblea a les 23 
hores. 
 
 
 
 
Antoni Narbona Jiménez         Daniel Jiménez Hernàndez 
El Degà               El Secretari 
 


