
 

 
ACTA XXVII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 
Celebrada a l’Hotel d’Entitats de Tarragona (seu social de la Secció Territorial de 
Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya), el dia 22 de maig de 2010, a 
les 11:00 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Informe del degà: Activitats any 2009. 
 
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç i comptes de l’any 

2009. 
 

3. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Francesc Escarmís Costa Col. 0022 Marta Ma Monzonis Rosell Col. 7569 
Montserrat Inglés Novell Col. 0892 Ruben D. Molina Puig Col. 5417 
Irene Blasco Dilla Col. 5416 José Chaparro Garcia Col. 6308 
Ricard Corgos Cervantes Col. 1136 Sandra Salazar Esteban Col. 1863 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Antonio Ma Maya Martin  Col. 2797 
Eva Hernando Gimeno Col. 3715 Martí Armengol Puiggròs Col. 0849 
Jordi Jové Monné  Col. 5649 Cristina Bofarull Herrero Col. 2116 
Noema Pérez Alfageme Col. 4598 Manel Domingo Corchos Col. 2204 
A. Manuel Ortega Company Col. 47 Marta Bladé Pujol Col. 2134 
Josep Ferré Solé Col. 2773 Ma Clemencia Espita Hernández Col. 7515 
Cori Fargas Buquera Col. 785 Pere Francesc Vidal Salomó Col. 546 
Xavier López Monné Col. 872 Antonio Aguilera Barea Col. 905 
Rosa Muixí Gebellí Col. 3510 Eva San José Albarracín Col. 2918 
Núria Serra Tarragón Col. 2595   
 
 
 
Hi assisteixen amb veu però sense vot els assessors fiscal i jurídic del Col·legi, Sr. 
Salvador Rodríguez i Sr. Ramon Figueras, respectivament. 
 
 
Inicia el degà, Sr. Francesc Escarmís, donant la benvinguda a tots i explicant el 
compromís del Col·legi de realitzar assemblees itinerants. Fa lectura de l’ordre del dia i 
explica el funcionament de l’assemblea. A continuació dóna la paraula al secretari, Sr. 
Ricard Corgos, per començar el primer punt de l’ordre del dia. 
 
 



 

 
1. Informe del degà: Activitats any 2009. 

 
El secretari inicia el punt fent un repàs de l’estat col·legial i explica als assistents les 
dades més importants de l’any 2009: col·legiacions, dades censals (per edat, sexe i 
localització), comissions, grups d’interès i de treball, seccions, comunicació... 
Tot seguit dóna la paraula al degà, el qual explica les activitats realitzades pel Col·legi, 
dividides en tres apartats:  

• Activitats professionals: informa als assistents del nou procediment d’intrusisme 
i el seu funcionament, explica l’informe de les actuacions del personal amb 
funcions d’auxiliar en un centre de Fisioteràpia, i l’informe i actuacions 
realitzades al voltant de la figura del treballador autònom depenent (informes, 
notícies i xerrades a totes les províncies). 

• Activitats col·legials: informa de l’acció “El Col·legi en moviment”, pel qual la 
Junta es desplaça arreu de Catalunya per apropar-se als col·legiats i conèixer 
de prop les seves inquietuds i necessitats. Informa de la creació dels grups 
d’interès i dels grups de treball. Els primers, sorgits de l’apropament i amb la 
finalitat d’agrupar fisioterapeutes de la mateixa comarca per tal de difondre la 
professió i tractar les necessitats dels col·legiats d’una manera més propera. Els 
segons, constituïts per treballar sobre aspectes molt concrets de la professió.   

• Activitats institucionals: informa de les reunions mantingudes amb el 
Departament i les actuacions que, per part de la Junta, s’han realitzat, sobretot 
a nivell del Pla de les Malalties de l’Aparell Locomotor. Explica als assistents 
com el Col·legi sempre ha mantingut una actitud disconforme amb l’opció que 
el fisioterapeuta quedés relegat dins un grup multidisciplinari de rehabilitació, 
sota prescripció en tots els casos, del metge rehabilitador. 

 
Una vegada explicades les activitats, es dóna pas al punt següent, donant la paraula a 
la tresorera, Sra. Montserrat Inglès. 
 
 
 

2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç i comptes de l’any 2009. 
 
La tresorera fa una breu explicació del balanç econòmic, i informa que l’any 2009 ha 
donat un saldo positiu de 29.834,18 euros. Informa als assistents que en el pressupost 
per al 2010 no s’ha contemplat cap partida com a fons de maniobra per a imprevistos, 
per la qual cosa explica als assistents que la Junta demanarà a l’assemblea que aquest 
benefici pugui ser aplicat a tal fi. 
 
Una vegada finalitzada l’explicació, dóna pas al secretari, el qual inicia el torn de 
paraula als assistents, informant del procediment a realitzar: 
 
En Pep Chaparro demana com es podria veure en detall les partides de la Memòria. La 
tresorera li explica que surten als pressupostos aprovats del 2009 i que aquests estan 
a disposició de tots els col·legiats que els sol·licitin. També demana si hi ha un 
procediment per organitzar les visites que es realitzen dins l’acció “El Col·legi en 
moviment”. La taula i el vicedegà, Sr. Manel Domingo, expliquen que ja hi ha creat un 
procediment per establir les visites, basat en la dispersió dels col·legiats, i que és en 



 

aquestes visites on es fomenta la creació dels grups d’interès, sempre que siguin lluny 
de qualsevol altra organització col·legial (seccions). Demana també quins són els 
serveis que podrem trobar a la Secció de Tarragona. La taula respon que els serveis 
dependran de les necessitats dels col·legiats. Ja hi ha assessor, cursos, conferències. 
Es tracta d’aconseguir rendibilitat a les seus. 
 
En Pere Vidal demana una explicació sobre un punt de la partida referent a ‘interessos’. 
La taula li explica que es refereix als interessos de la pòlissa de crèdit. 
 
Una vegada finalitzat el torn de paraula, es dóna pas a la aprovació del balanç 
econòmic. El secretari proposa l’aprovació, per part de l’assemblea, del balanç 
econòmic de l’any 2009, presentat per aquesta Junta de Govern. S’aprova per majoria 
dels assistents amb una sola abstenció i cap vot en contra. 
 
Es dóna pas a la segona aprovació. El secretari demana a l’assemblea que el benefici 
de l’any 2009, és a dir, 29.834,18 euros es destini a una partida de fons de maniobra 
per a imprevistos dins l’any 2010. En cas que no fos necessària la seva utilització, 
aquests diners es destinarien al romanent del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
S’aprova per unanimitat. 
 
Es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
 

3.  Precs i preguntes. 
 
 
En Pep Chaparro demana quines són les polítiques de lluita contra l’intrusisme. El 
secretari, com a responsable d’intrusisme del Col·legi, informa que se segueix una 
política positiva de la professió, no fent publicitat de cap altre pseudoprofessional i 
utilitzant el nou procediment d’intrusisme, dividit en intrusisme, exercici irregular i 
publicitat enganyosa. 
 
També demana quines són les accions que el Col·legi segueix per lluitar contra els 
honoraris que les mútues paguen als centres. El secretari explica els moviments que la 
Junta ha realitzat, les possibilitats que té el Col·legi d’intervenir en decisions del mercat 
laboral i la decisió de crear una associació de centres de Fisioteràpia i centres de 
rehabilitació, amb clara capacitat de decisió en aquest tema. 
 
En Martí Armengol, com a vocal de Comunicació de la Junta comenta als assistents la 
importància de tenir un correu electrònic on rebre les comunicacions que el Col·legi 
envia i anima a aquells que no hagin donat el seu correu a omplir un formulari adjunt 
dins la carpeta de l’assemblea. 
 
En Rubèn Molina demana si les accions invasives de la nostra professió (punció seca i 
tractaments uro-ginecològics) han d’anar acompanyades obligatòriament del 
consentiment informat del pacient. Es delega la resposta a l’assessor jurídic del 
Col·legi, Sr. Ramon Figueras, el qual explica que legalment és obligatori el 



 

consentiment en totes aquelles tècniques invasives. La taula informa que pot sol·licitar 
un formulari de consentiment al Col·legi. 
 
Finalitzat l’últim punt del dia, el secretari informa del procediment per aprovar l’acta. 
S’enviarà als assistents dins un termini de 15 dies. Els assistents tindran 15 dies per 
donar la seva aprovació (ja sigui per assentiment o per aprovació expressa) o 
presentar les al·legacions que creguin oportunes. Finalitzat el termini, es procedirà a 
l’estudi de les al·legacions de manera personal i s’enviarà durant els següents 15 dies 
l’acta aprovada. 
 
El secretari dóna la paraula al degà el qual agraeix als assistents la seva presència i 
expressa als assistents la necessitat de parlar de Fisioteràpia més que de rehabilitació, 
terme que dóna lloc a confusió. 
 
L’assemblea finalitza a les 12.33 hores.  
 
 
 
 
 
 
Vist i plau degà       Secretari 
 
 
 
 
 
Francesc Escarmís i Costa     Ricard Corgos Cervantes 
 


