
 
 
 

   ACTA XII ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
 
 
Celebrada a la Sala d'actes de la Federació de Mutualitats de Catalunya 
el dia 3 de maig de 2001, a les 20h. en primera convocatòria i a les 
20.30h. en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
 
2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ ANY 2000 
 
3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2001 
 
4. INFORME DEGÀ: BALANÇ I PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
5. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ NOU MEMBRE DE LA JUNTA D E GOVERN 
 
6. PROPOSTA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ  D’ARTICLES 

DELS ESTATUTS 
 
7. INFORMACIÓ SOBRE LA SENTENCIA JUDICIAL I PROPOST A DE 

PROGRAMA D’ACCIÓ COL·LEGIAL. 
 
8. 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 al  Sr. Joaquim Aranda que explica el balanç 
econòmic de l’any 2000. Dóna resposta a les preguntes de dos 
col·legiats en relació als capítols d'altres despreses i sobre les 
provisions de baixa de col·legiats per impagaments. L'Assessor Fiscal 
amplia la informació del procediment que s'ha de seguir a nivell 
comptable per les provisions de quotes impagades de col·legiats.  En 
relació al tema dels col·legiats morosos, s'obre un debat sobre les 
diverses accions que pot realitzar el Col·legi. Es proposa a 
l'Assemblea, publicar inicialment la llista de morosos en el Noticiari del 
Col·legi, per donar temps a una nova regularització. S'indica que en el 
proper Noticiari s'informarà als col·legiats, que a partir del següent, es 



publicaran la llista de col·legiats morosos, així com el termini de temps 
que tenen per regularitzar la seva situació comptable amb el Col·legi. 
 
S'aprova per majoria el balanç de comptes de l'any 2001. 
S'aprova per majoria la publicació de la llista de col·legiats 
morosos en el Noticiari del Col·legi.  
 

3. Presentació i aprovació pressupost any 2000. 
 

El Sr. Joaquim Aranda, dóna lectura i explica les diferents partides 
pressupostàries per l’any 2001, 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 500 ptes./any, restant la quota col·legial per l'any 
2001 de 20.000 ptes. col·legiat/any. També explica la proposta 
pressupostaria d’eixugar els deutes comptables d’anys precedents per 
regularitzar la situació. S’obre un torn de paraules per debatre el 
pressupost i  propostes de la Junta de Govern. 
 
 
S'aprova per majoria el pressupost de l'any 2001 amb l'augment de 
quota proposada per la Junta de Govern de 500 ptes col·legiat/any, 
restant la quota per l'any 2001 en 20.000 ptes col·legiat/any. 
 
 

4. Informe Degà: Balanç i programes d’activitats.  
  
El Degà, inicia la seva exposició donant la paraula al Sr. Daniel 
Jiménez, Vicedega, que presenta la Memòria als col·legiats, exposant 
els diferents gràfics explicatius sobre les activitats del col·legi, procés 
de col·legiació, borsa de treball, biblioteca hemeroteca, activitats de la 
Junta de Govern…, Explica la situació de la Revista Científica conjunta, 
entre Col·legis de Fisioterapeutes. 
 
El Degà amplia la informació, indicant que la revista científica del 
Col·legi, ja estava preparada, quant de la resta de Col·legis d'Espanya, 
és va fer la proposta d'articular un procés conjunt de revista científica 
entre uns quants col·legis. En aquell moment la Junta de Govern va 
considerar adient la proposta com una forma de solidaritat amb els 
companys de la resta de l'Estat. S'acorda fer-la a Catalunya bilingüe i a 
la resta de l'estat amb castellà. Posteriorment per desacords amb 
l'editorial i l'elevat preu unitari que suposava per Catalunya, va ser 
impossible assumir els costos i es va desestima, amb el propòsit de 
reprendre la proposta inicial de revista pròpia del Col·legi. 
 
 
 
 
 



 
Seguidament informa sobre les activitats de la Junta envers el Consejo 
General de Colegios. Explica que actualment ja són 13 els col·legis 
integrats en el Consejo i que s'ha aprovat la ponderació de vot en els 
Estatuts Provisionals del Consejo els quals han de ser ratificats pel 
Consejo de Ministros i publicats en el BOE per la seva aplicació. 
 
A nivell Estatal una de les activitats que més esforços ha significat per 
la Junta és la situació creada envers la Llicenciatura de Fisioteràpia i 
les diferents reunions mantingudes al respecte amb el Consejo i a 
nivell de la Conferencia d'Escoles de Fisioteràpia. En aquest punt 
explica els acords del Consejo de proposar una Llicenciatura de 3+2  i 
intentar arribar a uns acords amb la Conferencia, la qual proposava 
una Llicenciatura de 4 anys. 
 
Finalment indica que les posicions no s'han pogut acordar plenament ja 
que la Conferencia d'Escoles i el Consejo no han arribat a un punt 
unitari de programa. En quan a l'adequació de la Llicenciatura, tots els 
estaments de la Fisioteràpia estan d'acord, la diferencia bé donada pel 
model de Llicenciatura. El Consejo va trametre una comunicació al 
Consejo de Universidades indicant la posició del Consejo General de 
Colegios favorable a la Llicenciatura, traslladant el debat del model al 
moment adequat, que serà en quant hi hagi la voluntat política de 
l'administració de crear la Llicenciatura. 
 
Seguidament continua explicant les accions a nivell de Catalunya, 
donant la paraula a Pere Martí, vocal de Primària de la Junta de 
Govern. El Sr. Pere Martí explica la convocatòria del concurs 
oposicions de Primària, així com la constitució de la comissió  d'Atenció 
Primària del col·legi, que analitzarà la situació en aquest àmbit i 
plantejarà propostes de millora al respecte. Aquestes propostes seran 
analitzades i documentades mitjançant un informe del col·legi sobre la 
Fisioteràpia en Atenció Primària on es recollirà la definició del 
fisioterapeuta en primària i tots els aspectes possibles envers la seva 
activitat professional en aquest àmbit. 
 
 
Seguidament el Degà dóna la paraula a la Sra. Mercè Ventura per 
explicar les diferents actuacions envers l'exercici Lliure. La Sra. 
Ventura explica la progressiva incorporació de serveis al col·legiats 
vers aquesta activitat professional de la Fisioteràpia, en el 
convenciment que el CoL·legi dia a dia ha de respondre més 
adequadament als nous professionals que s'instauren en aquest model 
assistencial. Indica les reunions mantingudes amb UCEAC per poder 
formar part de l'escenari on es decideix les polítiques econòmiques i 
assistencial de les entitats d'assegurances lliures. Indica, però la 
dificultat de formar part d'aquest fòrum en les actuals circumstancies i 
de valorar la possibilitat d'altres alternatives. 



 
Explica la política del Col·legi d'identificació amb una placa gratuïta 
pels Centres, el programa de facturació gratuïta, els rebuts, les 
targetes… com a política de la Junta de Govern per dinamitzar i donar 
serveis dins d'aquest àmbit d'actuació 
 
Seguidament el Degà dóna la paraula al Sr. Francesc Escarmis que 
explica les diferents actuacions envers el tema de l'Osteopatia, indicant 
la creació dins del Consejo d'una Comissió que s'ha començat a reunir 
amb el Ministeri de Sanitat per analitzar la situació de l'Osteopatia a 
Espanya. La posició del Col·legi i del Consejo és que l'Osteopatia fa 
més de deu anys que esdevé una formació Postgrau per 
fisioterapeutes i que per tant, és aquest col·lectiu el que ha fet que 
l'Osteopatia es promocionés i divulgues àmpliament en el nostre país. 
La posició és que l'Osteopatia ha de ser una formació de segon cicle 
del fisioterapeuta. 
 
Ampliant el tema de la Llicenciatura, indica la possibilitat  que el 
Consejo de Universidades opti finalment per la Llicenciatura en 
Ciències de la Salut. Aquesta sembla que és la via elegida pel Consejo 
però que encara no és oficial. 
 
Envers tots aquests temes de la professió, la situació actual i el futur de 
la mateixa, el Degà informa sobre la celebració d'una Jornada el més 
de novembre amb el títol Balance de situación y estrategias de 
Fisioterapia del 2000 al 2010. amb diverses taules de treball sobre els 
aspectes que influeixen en la nostra professió i en el seu futur. 
 
 
5. Presentació i aprovació, si s'escau, nou membre de la Junta de 
Govern. 
 
El Degà presenta al Sr. Francesc Pasqual com a proposta de nou 
membre de la Junta de Govern. El Degà indica l'amplia experiència 
professional del Sr. Pasqual en molts aspectes de l'exercici de la 
professió i la importància de la seva incorporació a la Junta per tractar 
varis temes i específicament el tema de la fisioteràpia de l'esport 
juntament amb el Sr. Ricard. 
 
S'acorda per majoria la proposta del Sr. Francesc Pasqual com a nou 
membre de la Junta de Govern 
 
 
 
 
 
6. Proposta i aprovació, si s'escau, de modificació  d'Estatuts. 
 



 
Seguint el punt 6 de l’ordre del dia es procedeix a realitzar la proposta 
de modificació d’estatus 
 
En el punt de la modificació d’estatuts és dóna lectura a la versió actual 
dels articles subjectes a modificacions i de les propostes de la Junta de 
Govern en la modificació.  
 
Es tracten un a un els articles subjectes a modificació donant-se les 
explicacions pertinents als motius de les propostes i responent a les 
preguntes dels assistents. 
 
La votació es realitza article per article obtenint-se el següent resultat: 
 
Article 4. Aprovat per la unanimitat 
Article 5. Aprovat per la unanimitat 
Article 9. Aprovat per la unanimitat 
Article 10. Aprovat per la unanimitat 
Article 12. Aprovat per la unanimitat 
Article 25 bis. Aprovat per la unanimitat 
Article 37. Aprovat per majoria. Una abstenció 
Article 39. Aprovat per majoria. Una abstenció. 
Article 40. Aprovat per majoria. Una abstenció 
Article 41. Aprovat per majoria. Una abstenció 
Article 49. Aprovat per majoria. Una abstenció 
Article 50 bis. Aprovat per majoria. Una abstenció. 
Article 51. Aprovat per la unanimitat 
Article 52. Aprovat per la unanimitat 
Article 53. Aprovat per la unanimitat 
Article 55. Aprovat per la unanimitat. 
 
 

 
7. Informació sobre la sentencia judicial i propost a de programa 
d'acció col·legial. 
 
El Degà informa d'aquest punt indicant les diferents actuacions del col·legi 
i dona la paraula al Sr. Jiménez, Vicedegà, que explica detalladament els 
diversos mitjans de comunicació a on a intervingut el Col·legi per aclarir i 
informar a la població sobre els fets. S'indiquen les diferents estratègies 
que s'utilitzaran per fer front a la pèrdua d'imatge pública del 
fisioterapeuta i les diferents accions de divulgació de la professió. 
 
 
 

8. Precs i preguntes 
 



Intervé un col·legiat preguntant el servei d'assessoria jurídica que té 
dret un col·legiat envers a situacions de denuncies de responsabilitat 
civil. L'assessor jurídic, Sr. Figueras respon indicant que l'assessoria 
jurídica i defensa és gratuïta per part de la companyia d'assegurances 
 
Un company indica la necessitat  que l'informe d'atenció primària es 
faci una amplia difusió entre els col·legiats i sobre tot als mitjans de 
comunicació. En aquest aspecte respon el Sr. Pere Martí, indicant que 
en el moment que el document sigui àmpliament consensuat, es farà la 
major difusió possible  
 
 
En aquest punt el Degà dóna per tancada l'Assemblea a les 22.15 h 
del vespre. 

 
 

 
 
 
 


