
 
 
 

 
ACTA XXXIII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 
Celebrada a la seu de la Secció Territorial de Tarragona (Hotel d’entitats C/Pont Icart s/n, 6a 
planta) el dia 12 de juny de 2013, a les 20.30 hores en segona convocatòria, amb el següent 
ordre del dia: 
 
 

1. Memòria d’activitats del CFC 2012. 
 

2. Aprovació de l’estat de comptes 2012, si s’escau. 
 

3. Informe de Junta de Govern. 
 

4.   Precs i preguntes. 
 
Hi assisteixen: 
 
Manel Domingo  Col. 2204 Ramon Aiguadé  Col. 3820 
Gabriel Liesa Col. 1592 Montserrat Inglés  Col. 0892 
Marta Romera Col. 5351 Silvia Quiñonero Col. 1771 
Javier Crespo  Col. 3841 Alba Resplandis Col. 0763 
Eva Cirera  Col. 3345 Rafel Donat Col. 1510 
Núria Coral Col. 1944 Irene Martínez Col. 5987 
Katy Bonet  Col. 4280 Antonio M. Maya Col. 2797 
Eva Hernando Col. 3715   
    
    
                
 
Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Ramon Figueras, i l’assessor 
laboral i fiscal, Sr. Joan Sánchez. 
 
S’inicia a les 20.30 h amb la benvinguda als assistents per part del degà, Sr. Manel Domingo. 
Tot seguit el secretari, Sr. Gabriel Liesa, presenta els membres de Junta presents a la taula, 
llegeix l’ordre del dia de l’Assemblea i explica als assistents el seu funcionament. A 
continuació cedeix la paraula al degà, que inicia el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- Memòria d’activitats del CFC 2012. 
 

Pren la paraula el degà per presentar la Memòria, la seva estructura i fa un repàs de les 
diferents seccions, comissions, grups d’interès que formen el CFC, així com dels membres de 
la Junta i l’organigrama del Col·legi. 
 
El degà dóna pas al secretari perquè expliqui les dades col·legials i d’activitat de la Memòria. 
Un cop finalitzada l’exposició, el secretari dóna, altre cop, la paraula al degà perquè expliqui 
les accions dutes a terme per la Junta de Govern durant l’any 2012. 
 



 
 
 
Una vegada explicades les activitats, es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia, cedint la 
paraula al tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé 
 
2.- Aprovació de l’estat de comptes 2012, si s’escau. 
 

 
Pren la paraula el tresorer, explicant el resultat del balanç econòmic del pressupost del 2012. 
Comentar que l’auditoria del Col·legi ha estat aprovada satisfactòriament, i fa un repàs del 
tancament del pressupost punt per punt.  
 
El tresorer exposa la proposta de la Junta de Govern de destinar el benefici de l’any 2012, 
concretament 109.968,45 €, el 50% al fons de maniobra del CFC i l’altre 50% a amortitzar la 
hipoteca que manté el Col·legi per la seva seu de Barcelona. 
 
Seguint la normativa marcada per Llei Òmnibus, d’àmbit estatal, el tresorer desglossa la 
quota col·legial i el serveis que comporta aquesta quota. Així mateix, comenta la publicació 
dels sous del personal i les despeses de la Junta de Govern, seguint el mandat de la llei. Un 
cop finalitzat el repàs del balanç econòmic, es dóna pas al torn de preguntes. 
 
En no haver-hi cap pregunta, es dóna pas a l’aprovació del balanç econòmic. El secretari 
proposa l’aprovació, per part de l’Assemblea, del balanç econòmic del 2012 presentat per 
aquesta Junta de Govern. S’aprova per unanimitat. 
 
Es dóna pas a la segona aprovació. El secretari demana a l’Assemblea que el benefici de 
l’any 2012, 109.968,45 €, es destini el 50% al fons de maniobra del CFC i l’altre 50% a 
amortitzar la hipoteca que manté el Col·legi per la seva seu de Barcelona. S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
3.- Informe de la Junta de Govern. 
 

 
Pren la paraula el degà i exposa la situació de la Llei de serveis professionals per la qual, en 
l’avantprojecte de llei, la Fisioteràpia està inclosa dins de la col·legiació obligatòria. Comenta 
la situació actual del Consejo General de Colegios de Fisioterapia (CGCF) dins el qual, i arrel 
de les darreres eleccions al seu Comitè Executiu, el Sr. Ramon Aiguadé ha esdevingut 
vicepresident del CGCF i el Sr. Manel Domingo ocupa una vocalia. També es fa referència a 
la situació actual de la Proposició No de Llei (PNL) de la Llei de medicament, on el 
fisioterapeuta, després d’una formació prèvia, podrà dispensar o retirar medicació i podrà 
prescriure ajuda ortoprotèsica. Es preveu que això sigui efectiu d’aquí a un 1 o 2 anys. 
 
Comenta que el recurs contenciós-administratiu interposat al Concurs de rehabilitació del 
CatSalut no ha anat al Tribunal Superior de Justícia i ha estat derivat a un jutjat 
administratiu. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4.- Precs i preguntes. 
 

El secretari dóna pas al torn de precs i preguntes. 
 
Atès que no hi ha cap prec ni pregunta, el secretari dóna per finalitzat aquest punt i informa 
del sistema que s’utilitza per aprovar l’acta de l’Assemblea. En un termini màxim de 15 dies 
s’enviarà l’acta als assistents perquè durant 20 dies puguin donar la seva aprovació o fer 
modificacions, si s’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 21.40 hores. 
 
Vist-i-plau degà      Secretari 
 
 
 
 
 
Manel Domingo i Corchos     Gabriel Liesa i Vivancos 
 
 


