ACTA XXXVII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a la seu territorial de la Secció de Girona, edifici Fòrum Sanitari, c/ Albereda, 3-5
de Girona, el dia 17 de juny de 2015, a les 20.00 hores en segona convocatòria, amb el
següent ordre del dia:
1. Memòria d’activitats del CFC 2014
2. Aprovació de l’estat de comptes 2014, si s’escau
3. Informe de la Junta de Govern

4. Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Manel Domingo
Gabriel Liesa
Irene García
Maria Bassal
Eva Cirera
Enric Boyer
M. Carme Caselles
Eva Hernando
Mònica Rodríguez
Francisco Romano
Carles Vilardell
Elisabet Benítez
David Romano
Laura Redondo
Núria Fuentes
J. Carlos Escolà
Ángel Ortiz
Pat Vidal
Juani Montero
Eduard Ventura
Blanca Mas de Xaxars
Marta Ferrer
Alba Caballé
Marta Romera
Federic Pijoan
Neus Ratón
David Sánchez
Daniel Romaguera
Eva Garcia
Eva Maso

Col. 2204
Col. 1592
Col. 7085
Col. 337
Col. 3345
Col. 102
Col. 4976
Col. 3715
Col. 611
Col. 1816
Col. 8249
Col. 3609
Col. 4026
Col. 8054
Col. 7065
Col. 1014
Col. 2337
Col. 1391
Col. 2834
Col. 2787
Col. 7181
Col. 10950
Col. 10093
Col. 5351
Col. 831
Col. 2869
Col. 7685
Col. 4635
Col. 11163
Col. 2996

Ramon Aiguadé
Laia Bessa
Silvia Quiñonero
Alba Resplandis
Esther Ruart
Marta Barretina
Roser Alfonso
Ester Aranda
Francesc Rubí
Daniel García
Noelia Colomer
Francisco Romano
Nelson Elias Miranda
Ricardo Medrano
Núria Malleu
Virginia Ruiz
Anna Finestres
Marta Sala
Federico Escutia
Jordi Subils
Cristina Rotllan
Ester Muntada
Mercè Castellano
Carol Naudí
Francesc Fraile
Núria Coral
David Capel
Joel Moral
Celia Serra
Marina Vitoles

Col. 3820
Col. 4482
Col. 1771
Col. 0763
Col. 1293
Col. 834
Col. 2646
Col. 10496
Col. 1130
Col. 7492
Col. 9040
Col. 53
Col. 11357
Col. 4731
Col. 1016
Col. 9147
Col. 1461
Col. 3063
Col. 2081
Col. 8064
Col. 7064
Col. 7744
Col. 9101
Col. 7156
Col. 2399
Col. 1944
Col. 3566
Col. 8980
Col. 9670
Col. 982

Hi assisteixen amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Antoni Cudós, i l’assessor
laboral i fiscal de Barcelona, Sr. Joan Sánchez.
S’inicia a les 20.10 h quan el secretari dóna la benvinguda. S’hi presenten dues persones
que no són fisioterapeutes les quals demanen estar presents; el secretari pregunta als
participants de l’Assemblea General si tenen cap inconvenient perquè hi assisteixin sense
veu ni vot, i cap persona s’hi mostra en contra, per tant es permet la seva presència.
S’admet doncs la presència de la Sra. Anna Sabria (Sanna centre salut) i del Sr. Sergio
Marina.
A continuació, el secretari passa llista dels assistents i els hi demana si porten delegació de
vot per tal de poder-ho verificar i fer la recollida pertinent.
Col·legiats amb vot delegat:
Maria Bassal amb el vot delegat del col·legiat/da 2353, Sra. Susana Mateos
Marta Barretina amb el vot delegat del col·legiat/da 9102, Sra. Sara Català
Francisco Romano amb el vot delegat del col·legiat/da 60, Sr. Joan Josep Garcia
Daniel Garcia amb el vot delegat del col·legiat/da 3120, Sra. Ana Garcia
Carles Vilardell amb el vot delegat del col·legiat/da 10156, Sr. Glòria Grau
Noelia Colomer amb el vot delegat del col·legiat/da 4025, Sra. Mar Santafe
Elisabeth Benítez amb el vot delegat del col·legiat/da 3614, Sr. Judith González
Francisco Romano amb el vot delegat del col·legiat/da 466, Sr Javier Torralba
David Romano amb el vot delegat del col·legiat/da 1832, Sr. Rafel Gómez
Nelson-Elías Miranda amb el vot delegat del col·legiat/da 2893, Sra. Meritxell Sipiña
Laura Redondo amb el vot delegat del col·legiat/da 2224, Sra. Marta Caracuel
Ricardo Medrano amb el vot delegat del col·legiat/da 192, Sra. Ester Berezo
Núria Malleu amb el vot delegat del col·legiat/da 815, Sra. Marta Llobera
J. Carlos Escolà amb el vot delegat del col·legiat/da 2156, Sra. M. José Santoyo
Virginia Ruiz amb el vot delegat del col·legiat/da 10910, Sr. Rosa de los Santos
Ángel Ortiz amb el vot delegat del col·legiat/da 3156, Sr. Xavier Mallens
Juani Montero amb el vot delegat del col·legiat/da 2978, Sra. Sonia Marín
Eduard Ventura amb el vot delegat del col·legiat/da 3256, Sr. Abel Farnós
Jordi Subils amb el vot delegat del col·legiat/da 9649, Sra. Janira Bota
Blanca Mas de Xaxars amb el vot delegat del col·legiat/da 6804, Sr. Pablo Borrero
Cristina Rotllan amb el vot delegat del col·legiat/da 1606, Sra. Raquel Aroca
Ester Muntada amb el vot delegat del col·legiat/da 10544, Sra. Lorena Sánchez
Francesc Fraile amb el vot delegat del col·legiat/da 7915, Sr. Gerard Berenguer
Neus Ratón amb el vot delegat del col·legiat/da 3468, Sra. Montserrat Ruiz
Daniel Romaguera amb el vot delegat del col·legiat/da 6628, Sr. Jonathan Duran
Celia Serra amb el vot delegat del col·legiat/da 11163, Sra. Eva Garcia
Marina Virolès amb el vot delegat del col·legiat/da 7983, Sr. Germán E. Aguado

El secretari llegeix l’ordre del dia i explica com funcionarà la sistemàtica de l’Assemblea
General i dóna la paraula al degà, Sr. Manel Domingo.

El degà torna a donar la benvinguda als assistents i a continuació inicia el primer punt de
l’ordre del dia.
1.- Memòria d’activitats del CFC 2014
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.
Continua explicant les dades col·legials, fent un desglossament explicatiu de les dades
col·legials i de l’activitat de la Memòria entregada als col·legiats, com també explica les
accions dutes a terme per la Junta de Govern durant l’any 2014.
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 2014, si s’escau
Pren la paraula el tresorer, explicant el resultat del balanç econòmic del pressupost del 2014
i l’estructura de la memòria econòmica, amb una comparativa entre els anys 2013 i 2014.
Presenta i agreix la tasca feta per l’assessor comptable, Sr. Joan Sánchez, i per la
responsable de finances del CFC, Sra. Marisa Cantarero, per la seva ajuda i treball en la
realització de la tasca.
Comenta que el benefici resultant de l’exercici ha estat molt positiu; aquest augment és
degut en un 50% a l’augment dels ingressos, més col·legiats, publicitat, etc. i l’altre 50%
arran de la contenció i de la cancel·lació de la hipoteca.
Comenta que l’auditoria del Col·legi ha estat aprovada satisfactòriament i fa un repàs del
tancament del pressupost punt per punt, començant per la partida d’ingressos i continuant
per la partida de despeses, i comentant que a la Memòria física, que està penjada al web, hi
ha tota la informació i més desglossada.
El tresorer exposa la proposta de la Junta de Govern de destinar el benefici de l’any 2014,
concretament 250.525,91 euros, al projecte de lluita contra l’intrusisme (75.000 euros), i dels
175.525,91 euros restants, se’n destinaran el 50% a romanent, 87.762,955 euros, i l’altre
50%, 87.762,955 euros a una partida per a reformes de les seus socials.
El tresorer dóna pas a l’assessor jurídic per tal de presentar el projecte d’actuacions contra
l’intrusisme. Comenta les vies existents per lluitar contra l’intrusisme, explicant que la via
penal és llarga i amb conseqüències no gaire penalitzants per al demandat. L’altra és la via
civil, entenent que l’intrús es beneficia de fer una tasca per a la qual no té competència i
obté un benefici econòmic en detriment del fisioterapeuta, podent posar una demanda civil,
però iniciant-se per la via penal, allargant el procés. Per tant, només queda la via
administrativa per tal de fer que l’Administració, que té la potestat de tancar els negocis
d’intrusos, estigui obligada a actuar. Així doncs es proposa fer contenciosos administratius
per tal que el jutjat obligui l’Administració a què contesti i faci una acció. Aquest procés pot
trigar un any i mig, i si continua el silenci de l’Administració, amb 4 o 5 casos sense
resposta, es farà un contenciós de prevaricació a la Generalitat. Un cop s’assoleixi se’n
podrà fer difusió.

Pren la paraula el degà per comentar que no es pot explicar del tot el procediment per tal de
no descobrir les nostres accions. És una proposta estable, contundent i que aguantarà, i
demana la confiança als col·legiats.
Un cop finalitzat el repàs del balanç econòmic, es dóna pas al torn de preguntes.
Pren el torn de paraula el Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, que felicita al tresorer per la
seva gestió. Fa un incís en referència al cobrament dels càrrecs de Junta de Govern, i
considera que hi hagut una evolució d’augment de despesa en aquest sentit i demana una
explicació.
El tresorer respon i comenta que, en referència al que estava pressupostat, és un estalvi.
Comenta que no és aquesta l’Assemblea General on s’aproven els pressupostos.
Reprèn la paraula el Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, per preguntar que, si els càrrecs
són gratuïts, a què es deuen les despeses, com també el tema de desplaçaments.
El tresorer respon que les despeses de la Junta de Govern són transparents i que estan
visibles en la liquidació del pressupost i la documentació entregada. També comenta que les
compensacions econòmiques i pressupostos de despeses de la Junta de Govern estan
reflectides en el pressupost d’aprovació de l’Assemblea General del mes de desembre.
També comenta que el desglossament de la compensació és per tasca presencial, tasca en
línia, més les despeses de desplaçament.
El Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, comenta que la compensació s’hauria de treure, però
que ell només vol saber els paràmetres de les compensacions.
El tresorer torna a explicar que estant reflectits a la Memòria i el Sr. Escolà, col·legiat 1014,
torna a demanar com funciona la compensació i el tresorer li comenta com es fa mitjançant
compensació per hora de servei, 38 euros bruts per hora presencial i 23.75 euros bruts per
hora en línia.
Pren la paraula el degà per comentar que als Estatuts es marca que la tasca duta a terme
per la Junta de Govern podrà ser compensada i que aquesta compensació per hora és igual
per a tothom i també explica les compensacions de despeses. Comenta la flexibilitat horària
que cal tenir per tal de poder atendre les necessitats del Col·legi, així com l’augment
d’activitat del mateix.
Per tal que s’entengui millor, el degà llegeix l’article 53 dels Estatuts: Si bé es contempla que
l’exercici dels càrrecs electius del Col·legi sigui gratuït, poden ser reemborsades les
despeses que comporti i establir-se dietes i la contraprestació que correspongui amb motiu
de la dedicació col·legial, previ acord de la Junta de Govern.
El Sr. Escolà, col·legiat 1014, insisteix en que vol transparència, i el tresorer li comenta que
el CFC ja la té i els col·legiats també, ja sigui en la Memòria o als pressupostos.
El Sr. Escolà, col·legiat 1014, comenta que vol saber els aspectes retributius, doncs
considera que pel preu són quantitats de retribució total i no de dedicació parcial. El degà li
torna a explicar l’article 53 dels Estatuts i recorda que la compensació per hora presencial
són 38 euros i 23,75 euros per hora en línia, bruts.

El tresorer comenta que tal i com estan els Estatuts permet que tothom es pugui presentar a
degà o formar part d’una Junta de Govern, i no només aquells que tinguin diners. El Sr.
Escolà, col·legiat 1014, creu i insisteix en què hi ha una incongruència. Es tanca el debat
apel·lant als Estatuts.
Pren la paraula la Sra. Elisabeth Benítez, col·legiada 3609, per preguntar a què va destinada
la compensació de cada persona, i pregunta què signifiquen els 73.000 euros per al Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas, i el tresorer li explica que és la quota que el CFC,
com la resta de col·legis, paga per ser membre del Consejo, tal i com marca la Llei de
col·legis estatal, i no té res a veure amb cap mena de compensació als membres de la Junta
de Govern.
Reprèn la paraula la Sra. Benítez, col·legiada 3609, comentant que troba excessius els
11.000 euros per la realització del sopar, i pregunta quina funció té el Sopar Anual. El
tresorer li comenta que és un punt de trobada amb polítics, col·laboradors del Col·legi, altres
col·legis de fisioterapeutes de l’Estat així com també d’altres persones de l’àmbit sanitari per
tal de fer lligams i posteriors reunions de treball.
La Sra. Benítez pregunta com es distribueixen els diners i el tresorer torna a comentar que
està reflectit a la liquidació del pressupost, i torna a explicar que el destí de cada partida
pressupostària es presenta a l’Assemblea General de finals d’any.
Pren la paraula el degà per aclarir que el raonament del pressupost es fa a l’Assemblea
General de finals d’any. Que aquesta Assemblea és per parlar del tancament tant comptable
com d’activitat del 2014. Recorda que s’ha obtingut un benefici elevat i que és el resultat de
diversos anys fent contenció: des de negociar amb proveïdors, congelació de sous del
personal, baixada de les compensacions de la Junta de Govern, entre d’altres. I que tot això
es va fer davant de la situació de crisi i incertesa del moment econòmic del país. També
comenta, en referència al Sopar, que totes les institucions en fan, i que s’aconsegueixen
més coses.
Pren la paraula el Sr. Federic Pijoan, col·legiat 831, per preguntar on apareix la liquidació.
Pren la paraula l’assessor comptable, Sr. Joan Sánchez, comentant que la liquidació figura a
la Memòria de forma resumida. El Sr. Federic Pijoan, col·legiat 831, comenta que el Col·legi
va a la seva i està lluny del col·legiat. Es comenta que aquesta afirmació la formuli al punt de
l’ordre del dia número 4, de precs i preguntes, atès que no és cap pregunta relacionada amb
aquest punt.
Pren la paraula la Sra. Marta Romera, col·legiada 5351, per puntualitzar que la informació
existeix a la pàgina web del Col·legi i al mailing.
Pren la paraula el degà per aclarir que el Col·legi, per llei, té l’obligació d’entregar el que s’ha
enviat, i que s’ha donat més informació que la que marca la llei, per tal de ser més
transparent.
Pren la paraula l’assessor jurídic, Sr. Antoni Cudós, per comentar que la nova Llei de
transparència obliga a penjar la informació al web.
Pren la paraula la Sra. Virginia Ruiz, col·legiada 9147, que comenta que està molt bé la
proposta destinada a l’intrusisme i comenta la situació amb les mútues i la baixada de rangs
dels preus i demana que el Col·legi faci alguna cosa contra les mútues.

Pren la paraula el degà per avançar una informació que hauria d’aparèixer en el punt 3 de
l’ordre del dia “Informe de Junta de Govern” al tenir relació amb el que comenta la
col·legiada (veure el punt 3).
Pren la paraula el Sr. J. C. Escolà, col·legiat 1014, per comentar que la pàgina 71 de la
Memòria només recull l’estat de comptes, el destí de guanys no apareix; aclareix el punt
l’assessor comptable. El Sr. Escolà demana que es faci un extorn cap al col·legiat.
El tresorer insisteix en el que s’està presentant i recorda la proposta presentada per la Junta
de Govern. S’estableix un debat amb participació de diverses persones al voltant del tema
de lluitar contra els preus abusius de les mútues cap als centres de fisioteràpia.
Pren la paraula la Sra. Marta Barratina, col·legiada 834, comentant que ella, de forma
individual, ha assolit millores en el pacte amb les mútues amb què treballa i demana que el
Col·legi faci més al respecte.
Pren la paraula el degà per comentar que el Col·legi no té competència per negociar amb
les mútues, que ho té prohibit per llei. Però una altra cosa és ajudar a difondre la situació, a
banda de recordar la informació donada sobre la contractació de la nova assessoria jurídica
(veure punt 3), atès que el Col·legi entén que són clàusules abusives.
Pren la paraula l’assessor jurídic per determinar i reafirmar que el Col·legi està subjecte a la
Llei de col·legis professionals, i la solució seria que el CFC pogués marcar el preu de les
sessions, però que ho té totalment prohibit per la Llei.
Pren la paraula el Sr. Daniel Garcia, col·legiat 7492, per comentar que portava una proposta
pel tema de l’intrusisme però que fa confiança a allò presentat per la Junta de Govern, però
que estarà atent als resultats.
Pren la paraula el Sr. Francesc Fraile, col·legiat 2399, per comentar que cal fer més
divulgació respecte de la situació de les mútues.
Pren la paraula el Sr. Ricard Medrano, col·legiat 4731, per preguntar sobre la compensació
del secretari, el tresorer li explica que és l’únic professionalitzat de la Junta de Govern.
Pren la paraula la Sra. Blanca Mas de Xaxars, col·legiada 7181, per preguntar sobre els
ajuts a la formació i el perquè se’n concedeixen tan pocs. Pren la paraula la Sra. Roser
Alfonso, col·legiada 2646 i responsable de l’Àrea de Desenvolupament professional Atenció
col·legial, per comentar que al 2014 s’han rebut entre 40-50 sol·licituds i se n’han concedit
13 seguint un barem públic i que els recursos és un tant per cent del pressupost.
Pren la paraula la Sra. Núria Malleu, col·legiada 1016, per comentar que el Col·legi s’ha
passat de frenada i que es van acumulant i arrossegant els beneficis. El tresorer aclareix
que no s’acumulen. Reprèn la paraula la Sra. Malleu per demanar que no s’inverteixi en la
seu nova si no que es repercuteixi cap al col·legiat amb formació gratuïta, la lluita contra les
mútues per tal que el fisioterapeuta pugui fer una atenció raonable.
Pren la paraula la Sra. Neus Raton, col·legiada 2869, per comentar que el Col·legi marqui i
dicti normes de com ha de ser la teràpia combinativa. Respon el degà que, per poder fer un
canvi normatiu, cal aplicar l’article 7 dels Estatuts, que llegeix integrament: El Col·legi pot
dictar normes reguladores de les funcions públiques que li atribueix la llei seguint la següent
tramitació

a. Correspon a l’Assemblea instar la Junta a elaborar propostes normatives
sobre aspectes de les funcions col·legials les quals han de contenir, a més,
una memòria justificativa del projecte i els informes i consultes que en siguin
determinants.
b. El projecte, la memòria i la documentació relacionada han de ser objecte
d’informació pública col·legial, tot oferint un termini d’un mes a fi que els
col·legiats puguin aportar-hi el que creguin oportú.
c. Contestats i, si escau, incorporats els suggeriments rebuts a la proposta, ha
de ser sotmesa a l’aprovació de la següent Assemblea que es convoqui.
d. El text que s’aprovi ha de ser presentat a la consideració de la Generalitat per
tal que el Departament que correspongui el qualifiqui i, si és el cas, n’ordeni la
publicació al DOGC.

Recordant que la Generalitat l’ha d’aprovar.
Finalment es proposa donar pas a l’aprovació del balanç econòmic.
Abans de fer la votació, el secretari comenta que no són vàlides les delegacions de vot
presentades pel Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, i la de la Sra. Cristina Rotllan,
col·legiada 7064, pel fet de no ser documents originals.
El secretari proposa l’aprovació, per part de l’Assemblea, del balanç econòmic del 2014
presentat per aquesta Junta de Govern.
S’aprova per unanimitat.
Pren la paraula el Sr. Francisco Romano, col·legiat 53, per comentar que ha anat a moltes
assemblees generals del Col·legi, ha treballat a favor i en contra del Col·legi, per benefici de
la fisioteràpia, i que sempre es dóna la mateixa resposta, i demana que es deixi llibertat a
l’associació de centres.
Pren la paraula el degà per comentar que l’associació de centres va trencar de forma
unilateral el conveni que tenia amb el CFC i explica la seva tasca en una determinada
empresa on no té cap mena de vinculació amb la direcció i només atén treballadors.
S’obre un debat amb la participació de diferents col·legiats sobre aquesta situació i la lluita
contra les mútues.
Pren la paraula la Sra. Esther Muntada, col·legiada 7744, que comenta que és molt
interessant el debat, i recomana que se’n faci un pel canal de televisió del Col·legi.
Continua el debat i finalment el secretari proposa donar pas a la segona aprovació.
Torna a sorgir un debat sobre les propostes a presentar.
Pren la paraula el Sr. Angel Ortiz, col·legiat 2337, per proposar que el CFC informés que hi
ha associacions de centres, i fer-ne divulgació atès que els fisioterapeutes van per lliure. El
degà comenta que hi està d’acord i recorda que el Col·legi ja ho feia amb l’associació.

Pren la paraula el Sr. Enric Boyer, col·legiat 102, per comentar que la proposta de 75.000
euros contra l’intrusisme li sembla molt bé, però proposa deixar com un punt de l’ordre del
dia de la següent assemblea general l’aprovació de la destinació del romanent.
El tresorer comenta que es voti per parts.
Pren la paraula el Sr. Federic Escutia, col·legiat 2081, per comentar que el problema no està
tant en l’intrusisme com en les mútues i proposa de fer-ne un estudi. El degà comenta que
està d’acord amb lluitar contra les mútues, i recorda les accions que es faran en relació a les
clàusules abusives.
Es continua amb un debat sobre a on destinar el benefici de l’exercici del 2014.
Finalment, i gràcies a la participació de molts dels col·legiats assistents i de la Junta, el
secretari, mirant de recollir la sensibilitat de tots els assistents, presenta la proposta següent
per ser votada: dels 250.525,91 euros de benefici del 2014, 75.000 euros aniran destinats al
projecte contra l’intrusisme, i els 175.525,91 euros restants per a un treball per dignificar la
professió que comprendrà diverses accions proposades, com ara una declaració conjunta
pel tema de les mútues, una comissió mixta, etc.
Pren la paraula el Sr. Fran Rubí, col·legiat 1130, per comentar que el treball per dignificar la
professió és per a tota la professió: centres, treballadors, autònoms lliures, etc.
Pren la paraula el secretari per tal de sotmetre la proposta a aprovació de l’Assemblea.
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 per explicar el canvi realitzat en l’assessoria jurídica, per a la qual
s’ha buscat un expert en diferents temes com les clàusules abusives com, interpreta la
Junta, que presumptament poden ser les del contracte d’adhesió dels centres amb les
mútues. Aquest assessor té una llarga experiència en les preferents, i com que entenem que
els centres tenen un contracte d’adhesió que no permet fer canvis, volem que l’assessoria
faci un estudi dels contractes d’adhesió per dur a terme les accions pertinents, a banda del
ja comentat de l’intrusisme, etc.
El degà cedeix la paraula al secretari per donar peu al següent punt de l’ordre del dia.

4.- Precs i preguntes
El secretari dóna pas al torn de precs i preguntes.
Pren la paraula el Sr. Angel Ortiz, col·legiat 2337, que proposa a l’Assemblea General que
els centres pengin els preus del que cobren per tal que l’usuari vegi el que es cobra.

Pren la paraula la Sra. Elisabeth Benítez, col·legiada 3609, que proposa canviar els horaris
de les Assemblees Generals per fer-les en dissabte. Es proposa de fer una enquesta per
veure quina és la preferència dels col·legiats.
Pren la paraula el Sr. Daniel Garcia, col·legiat 7492, per comentar que voldria més
comunicació de la situació dels procediments d’intrusisme.
Pren la paraula la Sra. Juani Montero, col·legiada 2834, per presentar una queixa de la
borsa de treball referent a que no es poden publicar ofertes inferiors a 18 euros, i no ho
troba just. Vol que es proposi canviar el preu en la propera Assemblea General així com el
procediment de la borsa de treball.
Pren la paraula el Sr. Eduard Ventura, col·legiat 2787, per comentar el motiu de trencament
del conveni per part de l’associació i comenta l’augment de l’oferta formativa universitària i
què pot fer el Col·legi al respecte. El degà comenta que la llei espanyola que no té numerus
clausus, la competència està a les comunitats autònomes, en el nostre cas a la Conselleria
d’Economia i Coneixement. La Conselleria té l’obligació d’informar, cosa que no ha complert,
i quan ho van complir vam dir que no hi estàvem d’acord; la de Viella es va parar, i les dues
noves eren aprovades per la Conselleria, que és la única que té la competència de fer-ho.
L’obertura de nous estudis ha estat relacionada amb un retorn cap al territori a petició dels
alcaldes, i des del CFC hem insistit per tal que la meitat dels alumnes siguin estrangers.
Pren la paraula el Sr. Eduard Ventura, col·legiat 2787, per comentar el fet de fer divulgació a
la televisió contra les mútues i vincular-lo amb el tema de les universitats. S’estudiarà.
Pren la paraula el Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, demana que el CFC faci una
declaració institucional dient que el preu és denigrant i veure si és possible la creació del
vademècum de tècniques vinculada al preu. El degà comenta que es cercaran fórmules per
tal de donar altaveu al tema dels preus.
Pren la paraula el Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, per proposar la creació d’una
identificació de teràpia manual per al centre en la que digui què es pot fer i què no, així com
l’ordenació de la teràpia manual amb un protocol i posar-li preu. S’acorda la creació d’una
comissió mixta.
Pren la paraula el Sr. Enric Boyer, col·legiat 102, per fer diverses propostes: primer, la
creació d’una comissió per poder acreditar centres segons les seves competències, també
proposa un desglossament més clar de les compensacions de la Junta de Govern, també
l’enviament de tota la documentació de l’Assemblea General sense haver de demanar-ho,
millorar l’accés a l’Àrea restringida, i creu que hauria de ser més accessible per al ciutadà el
fet de trobar un fisioterapeuta col·legiat al web. En relació als dos darrers comentaris, la
Roser Alfonso respon que el Col·legi ja hi està treballant. La resta de propostes seran
estudiades oportunament per la Junta de Govern.
Atès que no hi ha cap prec ni pregunta més, 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 aquests dies, es tractaran les al·legacions i, en un
termini de 15 dies, s’enviarà als assistents l’acta definitiva.
Pren la paraula el Sr. Francisco Romano, col·legiat 53, per comentar que surt de
l’Assemblea amb un sentiment d’il·lusió i esperança.

El degà agraeix a l’Assemblea la seva participació i la dóna per finalitzada a les 00.15 hores
del dijous 18 de juny de 2015.

Vist-i-plau degà

Secretari

Manel Domingo Corchos

Gabriel Liesa Vivancos

