
 
 
 
 
 
 

ACTA 11a ASSEMBLEA ORDINÀRIA  
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a l’aula del Col·legi el dia 20 de juliol de 2000, 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 1999 . 
3. Presentació i aprovació pressupost any 2000. 
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 1999 . 
 

El Degà dóna la paraula a la Sra. Mercè Ventura i Español que explica 
el balanç econòmic de l’any 1999. Explica detalladament les despeses 
especificades en el compte de Pèrdues i Guanys de l’any 1999 i indica 
que aquest any s’ha procedit a reconduir la situació econòmica 
presentant un estat de comptes anivellat amb cent mil pessetes de 
pèrdues. 
 
Després del torn de paraules es procedeix a la votació, aprovant-se per 
unanimitat. 
 

3. Presentació i aprovació pressupost any 2000. 
 

La Sra. Mercè Ventura, dóna lectura i explica les diferents partides 
pressupostàries per l’any 2000, 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 5000 ptes/any, S’obre un torn de paraules per 
debatre el pressupost i la proposta de la Junta de Govern. 
 
El col·legiat Antoni Gordo expressa la seva disconformitat en l’augment 
de la quota col·legial, tot entenent la necessitat del Col·legi en no tenir 



una disminució d’ingressos respecte a l’increment del IPC. Tanmateix 
proposa la congelació de la quota. 
 
La Tresorera, Sra. Mercè Ventura li respon entenent perfectament el 
seus arguments en tant i quant el mercat de treball i els salaris dels 
fisioterapeutes són els que són. De totes maneres indica que la 
proposta d’augment és molt continguda, un 2,69%, i que continuarem 
com el Col·legi amb quota col·legial més econòmica i el de més 
serveis. 
 
En aquest punt intervé el Sr. Bienbenido de Miguel, proposant 
l'excepció de la quota col·legial als col·legiats jubilats que ho sol·licitin a 
la Junta de Govern. 
 
El Degà i la Tresorera, assumeixen la proposta tot traslladant la 
possibilitat  que el jubilat que ho desitjo pugui seguir mantenint la quota 
col·legial a efectes de la responsabilitat Civil 
 
En aquest punt el Sr. Toni Gordo proposa destinar el 0,7% del 
pressupost del Col·legi per programes de cooperació i 
desenvolupament. El Degà intervé indicant que en aquest pressupost 
no està previst com a partida específica i que assumeix la proposta 
d’incorporació progressiva en propers pressupostos 
 
Finalment es posa a votació l’aprovació del pressupost de l’any 2000 
amb un increment de 500 ptes, quedant la quota col·legial en 19.500 
ptes anuals, proposant que el col·legiat jubilat no ha d’abonar la quota 
col·legial, a excepció d’aquells col·legiats que expressament sol·licitin a 
la Junta de Govern el manteniment de la seva quota col·legial. 
S’aprova el punt per majoria amb una abstenció. 
 

4. Informe Degà: Balanç i programes d’activitats.  
  
El Degà, inicia la seva exposició remarcant especialment el treball de la 
Junta anterior en la consolidació del Consejo General i en garantir una 
presència forta i acord amb la nostra implantació i col·legiació en el si 
de la Institució Col·legial. En aquest punt explica a l’Assemblea la 
concessió que havia fet el Col·legi en els Estatus Provisionals sobre la 
ponderació de vot acceptant el que cada Col·legi tingués un vot, però 
que es recollirà la ponderació de vots en els Estatuts definitius. Aquest 
acord va vindrà conjuntament amb l’acord de la Presidència que es 
tornaran cada sis mesos els Col·legis de Canàries i Catalunya  fins que 
s’aprovin els Estatuts definitius i es faci la convocatòria d’eleccions al 
Consejo. 

 
Seguidament indica el tema de la Llicenciatura en Fisioteràpia, 
explicant les resolucions de la conferència gratuïta organitzada pel 
Col·legi envers aquest tema. Indicant el sentit majoritària de la mateixa 



conferencia col·legial, acordant-se la proposta d’establir un segon cicle 
optatiu pels fisioterapeutes, i en el seu defecte, una Llicenciatura en 
Ciències de la Salut. 
 
El degà, expressa la preocupació de la Junta de Govern, per les 
diferents actuacions de la Confederació Nacional de Escuelas de 
Fisioterapia, en relació ala proposta d’una Llicenciatura de quatre anys 
en Fisioteràpia, i la preocupació de la Junta, per establir un criteri comú 
de cara a les futures negociacions amb l’administració. 

 
En aquest sentit, explica les properes reunions entre la Confederació i 
el Consejo General i la decidida proposta de la Junta d’aconseguir un 
acord de criteris. 
 
 La gran preocupació de la Junta es que la proposta d’una Llicenciatura 
de 4 anys automàticament faria desaparèixer la figura del Diplomat. 
Aquesta situació no es pot plantejar a l’administració sense prèviament 
consensuar amb el col·lectiu professional la realitat actual de l’exercici 
professional i, sobre tot, els mecanismes proposat als fisioterapeutes 
per accedir a la Llicenciatura. Demés, el programa docent que es 
planteja aquesta proposta de Llicenciatura en quatre anys incideix 
bàsicament en un augment de les estàncies clíniques, i entenem que 
no és aquesta la funció bàsica de la Llicenciatura. 

 
En aquest punt, el Degà proposa a l’assemblea el seu recolzament i la 
ratificació dels acords presos envers la proposta de la Llicenciatura en 
Fisioteràpia, proposant el segon cicle optatiu i, en el seu cas, la 
Llicenciatura en Ciències dela Salut. 
 
L’Assemblea recolza unànimement les accions de la Junta de Govern i 
demana la continuïtat en la política de defensa de la proposta 
anteriorment descrita, prevalent sempre, el criteri d'exercici 
professional.  
 
Seguidament el Degà explica els diversos actes del Desè Aniversari de 
la creació del Col·legi, així com explica les activitats formatives 
acreditades pel Col·legi i els diferents actes científics que han tingut la 
col·laboració del Col·legi. 
 

6. Precs i preguntes. 
 

En el capítol de precs i preguntes Ramon Gonzàlez Roure intervé en 
relació als honoraris professionals de les companyies d’assegurances 
medico farmacèutiques. Expressa el malestar que existeix en relació a 
la nula actualització des de fa molts anys fet que comporta uns 
honoraris professionals per acte de fisioteràpia ridículs en alguns 
casos. Expressa la gran disparitat de tarifes depenent de companyies i 



la necessitat de que el Col·legi plantegi seriosament un debat a dins de 
la professió sobre els honoraris en exercici lliure. 
 
Intervé Mercè Ventura, Tresorera, indicant que la dificultat que te la 
Junta de Govern en iniciar una acció d’aquestes característiques per la 
dificultat de trobar acord entre els col·legiats. 
 
Antoni Narbona, Degà, indica que seria aconsellable informa a l’opinió 
pública sobre aquest fet, fent saber les tarifes que cobra cada 
professional per l’acte de fisioteràpia i paral·lelament, establir un criteri 
d’acreditació de centres i informar del mateix a les companyies 
asseguradores. 
 
Intervé Xavier Oliver indicant que el problema pot ser en les dues 
direccions: una les tarifes de les mútues que són molt baixes i l’altra la 
gran demanda en fisioteràpia que han experimentat les mútues. Creu 
que és necessari adquirir el compromís de pagament per procés, 
establint un standart mig de sessions per procés patològic i negociant 
en aquest sentit amb les companyies. 
 
Intervé Cori Fargas plantejant que en l’exercici privat intervenen factors 
que fan necessària una major formació del professional, més enllà de 
la formació clàssica que s’imparteix en la universitat. 
 
Antoni Narbona, Degà, proposar establir una comissió del Col·legi en 
l’exercici lliure per analitzar les diverses problemàtiques en el sector i 
fer una proposta global i articulada d’actuació col·legial. S’acorda per 
unanimitat 
 
Sense res més en particular, és dóna per tancada la sessió a les 
22.45h. 

 
 

                           
      
Antoni Narbona Jiménez       Daniel Jiménez Hernàndez 
El Degà             El Secretari 


