
 

ACTA XXIV ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 
COL·LEGI DE FISIOTRAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
Celebrada a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya el dia 18 de desembre de 
2008, a les 20.05 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

 
1. Programa d’activitats per a l’any 2009. 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2009. 
3. Informe sobre el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta d’adaptació dels estatuts a la Llei 7/2006, 

de 31.V, de l'Exercici de  professions titulades i dels col·legis professionals. 
5. Precs i preguntes. 
 
Hi assisteixen: 
 
Nom Núm. Col Nom Núm. Col 
Alfonso Pernias, Roser 2646 Aranda Casanova, Joaquin 4 
Armengol Puiggros 849 Artigas de Castro, Jordi 5 
Castro Prat, Ricard 1871 Corgos Cervantes, Ricard 1136 
Crespo Sanz, Javier 3841 Domingo Corchos, Manel 2204 
Domínguez Iglesias, Jesús 673 Escarmís Costa, Francesc 22 
Ferrer Álvarez, Montse 3479 Gallardo Pérez, Cecílio 59 
Inglés Novell, Mª Montserrat 892 Jiménez Hernàndez, Daniel 57 
Lopez Díaz, Juan 56 López Domínguez, Mercè 6216 
Macias Merlo, Lourdes 146 Oliver Casanova, Xavier 8 
Pont Abizanda, Marta 7981 Quiñonero Gómez, Silvia 1771 
Rey Adan, Josep Antoni 2391 Romano Lechón, Francisco 53 
Romera Durà, Marta 5351 Romero Calix, Joan 3056 
Ruiz Lotero, Fernando 6396 Sala Garcia, Xavier 4215 
Sastre Fernández, Santos 16 Teixidor Planellas, Laia  6955 
Torrents Sesé, Núria 403   
 
Hi assisteixen amb veu però sense vot els assessors jurídic, fiscal i laboral del Col·legi, Sr. 
Ramon Figueras, Sr. Salvador Rodríguez i Sr. Miquel Martínez, respectivament. 
 
El degà, Sr. Francesc Escarmís, dóna la benvinguda als assistents, tot agraint la seva 
presència i inicia l’Assemblea amb l’explicació de la seva finalitat. 
 
Dóna la paraula al Sr. Ricard Corgos, qui llegeix l’ordre del dia i explica el funcionament de 
l’Assemblea. 
 
 
1.- Programa d’activitats per a l’any 2009 
 
El degà, conjuntament amb el vicedegà i el secretari, exposa les activitats que la Junta de 
Govern proposa realitzar per al proper any 2009, de les quals destaquem: 
 
 



 

1. Exercici lliure 
- Dinamitzar la Comissió. 
- Treball a les dues esferes de l’exercici lliure: fisioterapeuta empresari, fisioterapeuta 

autònom. 
- Generar documentació per facilitar l’exercici (consentiment informat, història clínica, 

etc.). 
- Generar estratègies referents a mútues laborals, d’assistència lliure i d’accidents de 

trànsit. 
 

2. Formació 
- Iniciar el cicle de formació en línia. Segon trimestre del 2009. 
- Consolidar un cicle formatiu estable a les Seccions Territorials. 
- Ampliar l’oferta formativa del Col·legi. 
- Participació en la Jornada de Residències Geriàtriques. 
- Jornada col·legial (organitzada per la Secció Territorial de Girona). 
- Jornada Intercomissions (4t. trimestre 2009). 

 
3. Intrusisme 
- Aplicació de l’estratègia treballada al 2008:  

- Regulació interna de la professió: acreditacions, publicitat, beques, pertinença 
a grups col·legials, etc.  

- Aplicació de la Llei de col·legis professionals referent a l’exercici irregular de la 
professió: no-col·legiació. 

- Presentació d’una guia explicativa. 
- Treball de comunicació de la professió: visió positiva. 

 
4. Apropament al col·legiat 
- Apropament al territori dels òrgans que els representen: Seccions Territorials i Junta 

de Govern. 
- Planificació de visites a les diferents capitals de comarca. 
- Assemblees itinerants. 
- Trobades informals amb diferents col·lectius de fisioterapeutes arreu del territori. 
- Agrupar fisioterapeutes segons camp d’actuació arreu del territori mitjançant les 

Seccions.  
 

5. Teràpies naturals 
- Vigilància de l’estat del Decret i recuperar per a la Fisioteràpia la paraula NATURA(L). 

 
6. Comissions Col·legials 
- Potenciar les comissions existents i facilitar-ne la creació de noves: neurologia. 

 
7. Seccions Territorials 
- Compromís col·legial de la Junta amb les Seccions Territorials: consolidació de les 

Seccions amb una seu pròpia. 
- Implantació de serveis al col·legiat: assessories, formació, jornades. 
- Creació de convenis amb altres institucions.  



 

- Establiment i dinamització de relacions amb altres institucions del seu àmbit 
territorial. 

 
8. Relacions amb institucions 
- Continuïtat de les relacions referents als diferents àmbits sociosanitaris 

– Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Salut Comunitària. 
– Pla Director de les Malalties reumàtiques i l’Aparell locomotor. 
– L’activitat física i la salut. 

- Previsió de noves col·laboracions amb òrgans d’interès per a la Fisioteràpia:  
– Fundació Step by Step. 
– Associacions de malalts. 

 
9. Temes d’interès prioritari 
- Atenció primària. 
- Gestió i exercici lliure en Fisioteràpia. 
- Fisioteràpia en neurologia. 
- Activitat física i salut en Fisioteràpia. 

 
10.  Implantació del sistema de gestió de la qualitat 
- Acreditació del Sistema de Gestió de Qualitat del Col·legi (norma ISO 9001)  

– Línies estratègiques. 
– Objectius de Qualitat. 
– Manual de Qualitat. 
– Procediments de Qualitat del Sistema. 
– Registres i documents. 
– Instruccions de treball. 

 
11.  Pla de comunicació 
- Desenvolupament d’estratègies de comunicació internes: apropament al col·legiat, 

potenciació de pertinença al grup. 
- Potenciació d’estratègies de comunicació als usuaris. 

 
12.  Recerca i divulgació 
- Reedició del curs de recerca. 
- Conveni amb BIOCAT. 
- Consell Assessor. 
- Comitè Científic. 

 
13.  Comissions delegades i grups de treball 
- Desenvolupament  de tasques específiques per delegació de la Junta de Govern. 

 
14.  CGCF 
- Mantenir la presència dins el Comitè Executiu i els diferents grups de treball. 
- Potenciar les relacions intercol·legials. 
- Implicació en els temes d’interès nacional. 

 
 



 

2.- Presentació i aprovació Pressupostos any 2009 
 
El degà dóna la paraula a la tresorera, la Sra. Montse Inglès, que explica a l’Assemblea els 
pressupostos que la Junta presenta per a l’any 2009. 
 
Una vegada finalitzada l’explicació, el sr. Ricard Corgos obre el torn de preguntes. 
 
Juan López: Demana qui és el proveïdor del nou programa per a la seu. La tresorera li 
explica que comprem un programa fet a mida que serà propietat del Col·legi. 
 
Finalitzat el torn de preguntes, es proposa la votació per a la aprovació dels pressupostos 
2009.  
 

Vots a favor: 24 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 4 
 

Els pressupostos s’aproven per majoria.  
 
 
3.- Informe sobre el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
 
El degà realitza un informe dels últims esdeveniments produïts en el si del CGCF. Destaca els 
esdeveniments succeïts dins la darrera ordinària i extraordinària del CGCF on s’aprovaven els 
pressupostos del 2009 i la reforma dels estatuts del CGCF. Sobre la reforma explica les 
propostes realitzades per Catalunya que no es van aprovar. En els pressupostos, el degà 
explica la decisió que va adoptar de pagar el 5% de la quota més baixa segons marquen els 
estatuts, i com li demanaria a la seva assemblea el seu vot de confiança. Explica que els 
pressupostos del CGCF no s’aproven i el Comitè Executiu dimiteix, anomenant-se “en 
funcions”, i proposant una nova convocatòria d’assemblea extraordinària 
 
El degà demana un vot de confiança per a la Junta de Govern perquè pugui prendre la 
decisió que cregui més adient en relació al CGCF, preservant els interessos dels col·legiats de 
Catalunya.  
 
S’obre el torn de paraula: 
 
Jordi Artigas: Demana el nombre de col·legis que formen el CGCF, i demana el sistema de 
representació. Opina que els esglaons per obtenir més representació al Consejo són massa 
llargs. 
 
Daniel Jiménez: Explica les circumstàncies en la qual es van redactar els estatuts del 
Consejo. Comenta el problema que ha creat el Comitè Executiu finançant el CGCF amb 
quotes no ordinàries. Demana si es va aprovar un nou esglaonat als estatuts, i si es va 
modificar l’article del finançament. Comenta que sembla que la situació ens aboca a 
modificar les relacions amb el CGCF. Proposa intentar mitjançar a través dels dos membres 
de Catalunya del Comitè Executiu amb el CGCF per poder modificar la situació. 



 

Ferran Ruiz: Demana el tipus de relació que existeix entre el CFC i el CGCF, i la seva 
implicació. El vicedegà li explica la Ley de Colegios profesionales española i la Llei de Col·legi 
professionals de Catalunya i el grau de relació obligatòria que existeix. En Ramon Figueras, 
com a assessor jurídic, amplia la informació.  
 
Juan López: Comenta el conflicte que sorgeix entre ambdues lleis. Opina que el problema 
sorgeix amb els pressupostos. 
 
Joaquim Aranda: Explica el que va passar després que no es van aprovar els pressupostos 
del CGCF. Explica les opinions en referència als estatuts del CGCF i els articles aprovats. 
Explica les accions que el CGCF realitza. Explica els pressupostos presentats al CGCF i els 
seus objectius. 
 
Xavier Oliver: Demana a l’assessor jurídic què passaria si l’assemblea aprovés que el CFC no 
estigués al CGCF. En Ramon comenta que no és gaire clar que fos legal. 
 
Marta Romera: Demana com si s’han aprovat unes reformes de l’estatut, es tornen a revisar 
uns articles en altra assemblea extraordinària. Comenta la falta d’equitat en la representació. 
 
Montse Inglés: Comenta que els pressupostos del CFC estan a disposició del col·legiat dies 
abans. Comenta la possible il·legalitat dels pressupostos del CGCF en la seva presentació. 
 
Daniel Jiménez: Comenta que al 2004 ja es va expressar al CGCF que la seva presentació 
pressupostària no era legal. No crec que sigui legal la convocatòria extraordinària que 
proposa el CGCF.  
 
Joaquim Aranda: Dóna la seva opinió sobre els pressupostos presentats al CGCF. 
 
Es dóna pas a la votació: 
 
 Vots en contra: 0 
 Abstencions: 1 
 Vots a favor: 28 
 
Aprovat el vot de confiança per majoria. 
 
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta d’adaptació dels estatuts a 
la Llei 7/2006, de 31.V, de l'Exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals 
 
El degà justifica la necessitat de l’adaptació dels estatuts del Col·legi i presenta a grans trets 
els canvis introduïts. Presenta a l’assessor jurídic que explica les modificacions realitzades, el 
procés fins a la seva acceptació i resoldrà els dubtes que puguin sorgir. 
 
Es presenten les modificacions plantejades per la Junta de Govern que són: 
 

1. Unificació del gènere dels càrrecs (articles 46 a 50 i article 56). 



 

2. Error tipogràfic (article 70, ha de dir article 38 enlloc de l’article 34). 
3. Elecció del col·legiat més antic enlloc del de més edat en cas d’empat d’eleccions 

(article 63) 
 
S’obre el torn de paraula: 
 
Daniel Jiménez: Proposa la possibilitat de portar un vot delegat segons el sistema que sigui 
oportú. 
  
Joaquim Aranda i Daniel Jiménez consulten diferents dubtes a l’assessor. 
 
Una vegada fet el torn de preguntes es dóna pas a la votació: 
 
Votació per a la inclusió de les modificacions presentades per la Junta: 

Vots a favor: 29 
Vots en contra:0 
Abstencions:0 
 

Aprovat per unanimitat. 
 
Votació per a la inclusió de la proposta presentada per Daniel Jiménez 

Vots a favor: 16 
Vots en contra:3 
Abstencions: 10 
 

Aprovat per majoria. 
 
Votació per a la proposta presentada per la Junta de Govern, amb la inclusió de les 
propostes aprovades amb anterioritat. 
 

Vots a favor: 29 
Vots en contra:0 
Abstencions:0 

 
Aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- Precs i preguntes 
 
Xavier Oliver: Demana que el CFC faci enviaments de notícies d’interès a través dels mitjans 
disponibles. Vol fer una reflexió si el CFC ha de fer formació o donar suport els professionals 
col·legiats que ho fan. 
 
Juan López: Demana que es portin formacions més específiques. Proposa que el col·legiat 
pugui demanar que no se li enviï el noticiari en format paper. 
  



 

En absència de més precs i preguntes, el secretari explica el sistema d’aprovació de l’acta. 
S’enviarà als assistents durant els següents 15 dies. Es podran presentar les al·legacions 
durant els següents 15 dies. Una vegada passat un mes des de l’assemblea, es resoldran les 
al·legacions i es donarà l’acta per aprovada.  
 
 
 
Es dóna per finalitzada l’assemblea a les 23:00 hores. 
 
 
Vistiplau degà       Secretari 
 
 
 
 
 
Francesc Escarmís i Costa     Ricard Corgos Cervantes 
 
 

 Assenyala la casella si dones el vist-i-plau a l’acta 
 
Escriu aquí els teus comentaris: 
      
 
 
 


