
 
 
 

 
ACTA XXVI ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 
Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 15 de desembre de 2009, a les 20.00 hores en 
segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Programa d’activitats per a l’any 2010. 
                                                                                                                                                                                                                                               

2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 
  2010. 

 
3. Informe sobre el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 

(CGCF). 
  

4. Precs i preguntes. 
 
Hi assisteixen: 
 
Francesc Escarmís Costa Col. 0022 Marta Subirats Laguarda Col. 6468 
Manel Domingo Corchos Col. 2204 Ana Balañá Corberó Col. 2481 
Ricard Corgos Cervantes Col. 1136 Pere Narbona Marrasse Col. 0003 
Montserrat Inglès Novell Col. 0892 Javier Crespo Sanz Col. 3841 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Beni Martinez Gonzalez Col. 5566 
Roser Afonso Pernias Col. 2646 Josep Oriol, Sala Franch Col. 5551 
Sílvia Quiñonero Gómez Col. 1771 Ascensión Martin Diez Col. 0282 
Marta Romera Dura Col. 5351 Joaquim Aranda Casanova Col. 0004 
Belen Mas Vello Col. 0510 Montse Nuevo Gayoso Col. 1367 
Martí Armengol Puiggròs Col. 0849 Dani Martí Romeu Col. 6789 
Santos Sastre Fernandez Col. 0016 Maria Giné Garriga Col. 5431 
Juan López Diaz Col. 0056 Ramon Aiguadé Aiguadé Col. 3814 
Nuria Torrents Sese Col. 0403 Lluís Puig Torregrossa Col. 1440 
J. Diego Borras Moreno Col. 4011   
 
 
Hi assisteix, amb veu però sense vot, l’assessor fiscal del Col·legi, Sr. Salvador 
Rodríguez. 
 

S’inicia a les 20.05 amb la benvinguda als assistents per part del degà, en 
Francesc Escarmís i llegint l’ordre del dia de l’Assemblea. 
 
1.- Informe de les activitats per al 2010 
 
El degà inicia la presentació de la planificació de les activitats programades per 
al 2010 amb el suport del vicedegà, Manel Domingo, i del secretari, Ricard 
Corgos. 



 
 
 
 

1. Apropament al col·legiat 
 

 Continuació de la planificació de visites a les diferents capitals 
de comarca: Figueres, Vilafranca, Palamós, Granollers, 
Tremp, Reus. 

 Assemblees itinerants: Tarragona, maig 2010. 
 

2. Comissions col·legials 
 

 Consolidar les comissions existents i facilitar-ne la creació de 
noves. 

 
3. Seccions territorials 

 
 Consolidació de les seccions amb una seu pròpia. 
 Progressar amb la implantació de serveis al col·legiat: 

assessories, formació, jornades. 
 Dinamització de relacions amb altres institucions del seu 

àmbit territorial. 
 

4. 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 de l’Aparell 

Locomotor. 
 Pla Director de Malalties Respiratòries. 
 L’activitat física i la salut. 

 
Continuar amb l’estratègia de convenis marc amb diferents òrgans de la 
societat civil.  

 
5. Implantació del Sistema de Gestió de Qualitat 

 
 Acreditació del Sistema de Gestió de Qualitat del Col·legi  

(Norma ISO 9001:2008 i 14001:2004). 
 

6. Formació 
 

 Consolidar un cicle formatiu estable a les Seccions Territorials i 
Grups d’Interès. 

 
 Ampliar l’oferta formativa del Col·legi. 



 
 
 

7. Exercici lliure 
 

 Creació i dinamització d’una associació de centres de Fisioteràpia 
i centres de rehabilitació. 

 Implementació del dossier de microempreses. 
 Creació del codi ètic empresari-treballador. 
 Ajuda a l’emprenedor. 

 
8. Intrusisme 

 
 Implementació i aplicació dels nous procediments. 
 Creació del dossier d’intrusisme - exercici irregular - publicitat 

enganyosa. 
 Campanya d’informació a l’usuari. La Fisioteràpia. 
 Campanya d’informació al col·legiat. 
 Campanya d’informació al professional sanitari. 
 Relacions amb les altres professions sanitàries. Establiment de 

les competències pròpies i transversals. 
 

9. Pla de Comunicació 
 

 Desenvolupament d’estratègies de comunicació internes: 
apropament al col·legiat, potenciació de la pertinença al grup. 

 Creació d’una nova pàgina web. 
 Informació col·legial i d’interès general de caràcter mensual. 

 
10. Recerca i divulgació 

 
 Creació del Consell assessor. 
 Consolidació Comitè científic. 

 
11. Responsabilitat social 

 
 Dotació econòmica per naixement. 
 Projecte salut escolar. 
 Tastets de Fisioteràpia. 
 Entrega de placa al doctorat. 
 Beques de cooperació al territori. 
 Servei d’orientació laboral. 

 
12. Temes d’interès prioritari 

 
 Promoció de la salut. 
 Fisioteràpia en educació. 
 Fisioteràpia a les instal·lacions municipals. 



 
 
 

 Teràpies manuals. 
 
 
2.- Presentació dels pressupostos. 
 
El degà cedeix la paraula a la tresorera del Col·legi, Montse Inglés, perquè 
presenti la proposta de pressupostos per al 2010. 
 
La tresorera presenta els pressupostos a l’assemblea tot informant que no hi 
haurà increment ni de la quota de col·legiació ni de la quota ordinària. Informa 
que seran uns pressupostos de contenció. 
 
A continuació s’obre el torn de paraula, el secretari explica el sistema de torn 
de paraula. 
 
En Joaquim Aranda demana en que consisteix la partida de Previsió despeses 
contenciós. La tresorera explica que és per cobrir diferents aspectes oberts, 
com el Contenciós administratiu amb el CGCF, les posibles accions que es 
puguin derivar encara de la fallida regulació de les Teràpies Naturals... En 
definitiva aspectes legals. 
 
En Joaquim Aranda comenta que troba a faltar la partida destinada a la quota 
al CGCF. La tresorera li explica que aquest tema es parlarà més tard en altra 
punt del dia.  
 
La tresorera comenta que el Col·legi te un fons de maniobra que surt dels 
ingressos d’altres anys. 
 
Joaquim Aranda diu que donada la existència d’un precedent en el Col·legi 
d’infermeria de Barcelona, en un litigi similar amb el seu Consejo General,  van 
perdre el judici i als Col·legiats els hi ha suposat una important derrama, per 
no fer la previsió, que encara es paga a dia d’avui, motiu pel qual exposa que 
s’hauria de preveure aquesta quantitat, en el cas de que la sentència ens sigui 
favorable, ja decidiríem a les hores, el destí de la quantitat total. 
 
Juan López. Demana com es reparteix la despesa en la partida dels cursos de 
formació. La Sra. Inglès li comenta que es reparteix entre les diferents 
despeses que es creen: espai, material. El vicedegà afegeix més informació. El 
Sr. López  no entén la quantitat de despesa.  
 
Ramon Aiguadé considera que hauria d’existir un fons d’imprevistos dins el 
pressupost. Pregunta sobre la dotació a cooperació. En Manel Domingo li 
explica com s’ha vehiculat aquesta dotació implementant-la cap el territori. 
Demana sobre els lloguers que s’abaixen respecte de l’any anterior. La gerent, 
Marisa Cantarero, li explica que aquest any es coneixen els costos exactes, a 



 
 
 
diferència de l’any anterior. Demana per què no hi ha dotació per a la Revista 
Científica. La Montse li comenta que apareixerà dins el Noticiari. 
 
Juan López. Demana per què baixa la responsabilitat civil. La Montse Inglès 
respon que s’ha canviat l’asseguradora. 
 
En Joaquim Aranda demana quants col·legiats reben El Dit i el Noticiari. El 
secretari li comenta que a partir del 2010, El Dit tindrà un format de diari i 
s’enviarà per correu postal. Actualment s’envia per correu electrònic, però 
arriba a pocs col·legiats perquè la bases de dades dels correus electrònics és 
molt baixa. 
 
En Ramon Aiguadé demana si no hi ha poca dotació per a les comissions. 
Demana per què no hi ha dotació per a l’auditoria externa del Sistema de 
Qualitat. La gerent li explica que està contemplada dins la dotació “altres 
despeses” atès que, en principi, no era clar si es faria dins el 2010. 
 
En Juan López demana per què no es dóna pas al punt 3 de l’ordre del dia 
sobre l’informe del CGCF, atès què la partida presentada per al CGCF hi té molt 
a veure. En Ricard Corgos li comenta que en la XXIV Assemblea, els assistents 
van donar el vot de confiança perquè la Junta actués davant el CGCF com 
cregués necessari per defensar els drets dels col·legiats catalans, per la qual 
cosa el punt 3 de l’ordre del dia no té cap tipus de relació amb els 
pressupostos. 
 
Es dóna pas a la votació: 
 
19 vots a favor 
3 vots en contra  
0 abstencions 
 
3.- Informe CGCF 
 
Es dóna pas a l’informe del degà sobre el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas. S’explica que la Junta de Govern ha decidit interrompre les 
relacions amb aquest organisme amb data de 31 de desembre de 2009. Així es 
va fer saber en l’assemblea del CGCF, realitzada el 28 de novembre del 2009. 
S’explica que es va plantejar al CGCF un conveni de relacions dins el marc de 
la Llei de col·legis professionals de Catalunya, que va ser rebutjat pel Consejo. 
 
El vicedegà, explica que la decisió està dins la legalitat perquè ens acollim a la 
Llei abans citada. 
 
S’obre un torn de paraula per si algú dels assistents vol preguntar alguna cosa. 
En no haver-hi preguntes es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 



 
 
 
 
4. Precs  
 
Ramon Aiguadé demana quan s’inaugura la seu de Lleida. La gerent l’informa 
que la inauguració està prevista per a Setmana Santa. 
 
Dani Martí demana com es conduirà la formació dels formadors. El Sr. 
Domingo explica que el Col·legi donarà la formació als docents. 
 
Ana Balañá demana quin serà el procediment de contractació. El vicedegà 
comenta que es contractarà primer els professionals que hi estiguin a l’atur. 
 
Ramon Aiguadé demana com està la borsa que es va obrir a l’estiu per a 
docents. El vicedegà l’informa que ja està en funcionament amb els cursos del 
Col·legi. El Sr. Aiguadé proposa que quan es faci una borsa, es publiqui l’ordre 
de la borsa i els criteris que s’hi apliquen. 
 
Una vegada finalitzat el punt de precs i preguntes, en Ricard Corgos informa 
del sistema que s’utilitza per aprovar l’acta. En un termini màxim de 15 dies 
s’enviarà l’acta als assistents perquè durant 15 dies puguin donar la seva 
aprovació o fer modificacions, si escau. Passats aquest dies, es tractaran les 
al·legacions, i en un termini de 15 dies s’enviarà als assistents l’acta definitiva. 
 
El degà agraeix a l’assemblea la seva participació i la dóna per finalitzada a les 
21.35 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i plau degà      Secretari 
 
 
 
 
 
Francesc Escarmís i Costa     Ricard Corgos Cervantes 


