
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL 
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

 
 
 
 
 
Celebrada a la seu del Col·legi, el dia 27 de setembre, a les 19.30 hores en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 

 
1. Aprovació de la proposta d’estatuts, si s’escau. 

 
2. Precs i preguntes. 

 
 

 
Hi assisteixen: 
 
Manel Domingo Corchos Col. 2204 Ramon Aiguadé Aiguadé Col. 3820 
Gabriel Liesa Vivancos Col. 1592 Mònica Rodríguez Col. 0611 
Francesc Rubí Col. 1130 Berta Mestre Col. 8354 
Núria Coral Col. 1944 Javier Crespo Col. 3841 
Marta Sala Col. 3063 Eva Hernando Col. 3715 
Irene Martínez Col. 5987 Roser Alfonso Col. 2646 
Joaquin Aranda Col.      4  Pat Vidal Col. 1391 
Nuria Montesinos Col.  152 Daniel Jimenez Col.  57 
Angel Ortiz Col. 2337 David Barranco Col.  8971 
Oriol Martinez Col. 12504   
 
 
Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Antoni Cudós, així com 
personal administratiu, financer i de comunicació del CFC. 
 
S’inicia a les 19.30 h amb la benvinguda als assistents per part del secretari, Sr. Gabriel 
Liesa, que presenta els membres presents a la taula i passa llista dels assistents indicant 
que, en aquest cas, no hi ha cap vot delegat. 
 
A continuació procedeix a llegir l’ordre del dia de l’Assemblea i explica als assistents el seu 
funcionament i el procediment de vot, que serà a mà alçada. 
 
Tot seguit cedeix la paraula al degà, que inicia el primer punt de l’ordre del dia. 
 



 
 
 

 

 
 
 
1.- Aprovació de la proposta d’estatuts, si s’escau. 
 
El degà comença explicant els motius de la modificació i la filosofia de la proposta dels 
canvis. Tot seguit, es dona pas a la votació, que es farà capítol per capítol. 
 
 
Capítol I. Definició, àmbit territorial i seu. Articles de l’1 al 4: Capítol que no ha 
sofert cap variació. Es procedeix a votar amb 16 col·legiats presents. Resultat: a favor, 16:   
en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol II. Funcions públiques. Article 5: Capítol que no ha sofert cap variació. Es 
procedeix a votar amb 16 col·legiats presents. Resultat: a favor, 16; en contra, 0; 
abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol III. Activitats i serveis. Article 6: Capítol que no ha sofert cap variació. Es 
procedeix a votar amb 16 col·legiats presents. Resultat: a favor, 16; en contra, 0; 
abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol IV. Potestat normativa. Article 7: Capítol que no ha sofert cap variació. Es 
procedeix a votar amb 16 col·legiats presents. Resultat: a favor, 16; en contra, 0; 
abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol V. Reglamentació. Article 8: Capítol que no ha sofert cap variació. Es procedeix a 
votar amb 16 col·legiats presents. Resultat: a favor, 16; en contra, 0; abstencions, 0.   
S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol VI. Relacions institucionals. Article 9: Capítol que no ha sofert cap variació. Es 
procedeix a votar amb 16 col·legiats presents. Resultat: a favor, 16; en contra, 0; 
abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol VII. Els col·legiats. La incorporació al Col·legi. Articles del 10 al 17: Capítol 
que ha sofert modificacions en els articles 11 i 14. Pren la paraula el tresorer, Sr. Ramon 
Aiguadé, col. 3820, per proposar una esmena a l’article 12 per tal que el pagament del 
tràmit col·legial només es pagui un cop. L’article diu que si estàs tres anys de baixa col·legial 
cal pagar-lo de nou.  
 
Després d’un debat entre diferents assistents a l’assemblea, es procedeix a votar el mantenir 
o no el pagament del tràmit de la col·legiació després de tres anys de baixa. Es vota amb 18 
col·legiats presents. El resultat és el següent: a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 2.  
S’aprova majoria mantenir el text original de l’article 12. 



 
 
 

 

 
Pren la paraula el tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, col. 3820, per preguntar si el sentit de 
l’article 14, quan parla d’‘Estat’ es refereix a Espanya o a Catalunya, i planteja que potser 
fora millor posar ‘fora de l’àmbit territorial’. L’assessor jurídic i el degà aclareixen que es 
refereix a l’Estat espanyol.  
 
Sense cap esmena ni pregunta més per part dels assistents a l’assemblea, es passa a fer la 
votació de la totalitat del capítol. Amb 18 assistents a la sala, el resultat de la votació és: a 
favor, 18; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol VIII. Societats professionals. Article 18: Capítol que no ha sofert cap variació. 
Amb 18 col·legiats presents es passa a fer la votació amb el següent resultat: a favor, 18; en 
contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol IX. Baixa del Col·legi. Article 19: Capítol que no ha sofert cap variació. Amb 18 
col·legiats presents es passa a fer la votació amb el següent resultat: a favor, 18; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol X. Suspensió de la col·legiació. Article 20: Capítol que no ha sofert cap 
variació. Amb 18 col·legiats presents es passa a fer la votació amb el següent resultat: a 
favor, 18; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XI. Drets dels col·legiats. Article 21: Capítol que no ha sofert cap variació. Amb 
18 col·legiats presents es passa a fer la votació amb el següent resultat: a favor, 18; en 
contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XII. Deures dels col·legiats. Article 22: Capítol que ha sofert un canvi a l’afegir 
el punt número 10 a l’article 22. Amb 19 col·legiats a la sala, es passa a fer la votació amb el 
següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XIII. Règim disciplinari. Articles del 23 al 27: Capítol que ha sofert canvis en 
la seva redacció. Pren la paraula el col. 4, Sr. Joaquin Aranda, per comentar si aquest capítol 
permetria la persecució d’aquells col·legiats que fan formació a intrusos. Per part del degà i 
l’assessor jurídic s’explica com està la llei i què és el que es pot fer gràcies als nous estatuts. 
 
El tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, col. 3820, proposa canviar a l’apartat a) de l’article 27, 
concretament la paraula ‘persones’ per ‘tercers’ perquè hi quedin inclosos els animals. S’obre 
un debat sobre si seria adient o no tenint en compte la LOPS. S’acorda procedir a votar si es 
fa el canvi de la paraula. Amb 18 assistents presents a la sala, el resultat de la votació és: a 
favor, 3; en contra, 6; abstencions, 9. S’aprova per majoria que es manté la paraula 
‘persones’ a l’apartat a) de l’article 27. 
 



 
 
 

 

Sense que hi hagi més peticions de paraula ni esmenes, s’acorda passar a votar la totalitat 
del capítol. Amb 19 col·legiats assistents, el resultat de la votació és el següent: a favor, 19;  
en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XIV. Sancions. Articles del 28 al 31: Capítol que ha sofert variacions, 
concretament en l’article 28. Amb 19 col·legiats, assistents es passa a la votació amb el 
següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XV. Impugnació i règim jurídic dels actes col·legials. Articles del 32 al 33: 
Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb 
el següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XVI. Govern del Col·legi. Article 34: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XVII. L’Assemblea General. Articles del 35 al 41: Capítol que no ha sofert 
variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a 
favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XVIII. La Junta de Govern. Articles del 42 al 47: Capítol que ha sofert canvis. 
Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en 
contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
  
El tresorer Sr. Ramon Aiguadé, col. 3820, observa una errata en l’apartat k) de l’article 47. 
L’assessor jurídic confirma aquesta errata i diu que el text correcte hauria de ser ‘Acordar la 
contractació de càrrecs de gestió del Col·legi’. 
 
 
Capítol XIX. El degà. Article 48: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 col·legiats 
assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; 
abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XX. El vicedegà. Article 49: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXI. El secretari. Article 50: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 

Capítol XXII. El vicesecretari. Article 51: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXIII. El tresorer. Article 52: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXIV. El vicetresorer. Article 53: Capítol que ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXV. Els vocals. Article 54: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXVI. Vacants. Article 55: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 col·legiats 
assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; 
abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXVII. Exercici dels càrrecs. Article 56: Capítol que ha sofert variacions. Pren 
la paraula el col. 57, Sr. Daniel Jiménez, en referència a la compensació dels càrrecs; 
proposa afegir el següent text ‘previ acord de la Junta de Govern i ratificat en l’Assemblea 
General’. Es passa a realitzar la votació per aprovar o no aquesta afegitó. Amb 19 col·legiats 
assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 6; en contra, 2;  
abstencions, 11. S’aprova per majoria afegir el text proposat. 
 
En no haver-hi més esmenes ni sol·licituds de paraula, es passa a votar la totalitat del 
capítol. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 
19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXVIII. Durada dels càrrecs. Article 57: Capítol que ha sofert variacions. Amb 
19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en 
contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXIX. Suspensió i destitució dels membres de la Junta de Govern. Article 
58: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació 
amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per 
unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

 

Òrgans col·laboradors de les tasques de Govern 
 
Capítol XXX. El director. Article 59: Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 
col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXXI. Les seccions territorials. Article 60: Capítol que no ha sofert variacions. 
Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en 
contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXXII. El Consell Social de la Fisioteràpia. Article 61: Capítol que ha sofert 
variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a 
favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXXIII. Elecció de la Junta de Govern. Articles 62 i 63: Capítol que ha sofert 
variacions. El tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, col. 3820, pren la paraula per comentar que el 
termini màxim de 15 dies entre la proclamació de les candidatures i la celebració de les 
eleccions li sembla poc temps atenent a la gent que vota per correu postal i demana que 
siguin més dies, en proposa 30. Es passa a votació la proposta. Amb 19 col·legiats assistents 
el resultat de la votació és: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per 
unanimitat passar a 30 dies. 
 
Pren la paraula el Sr. Daniel Jiménez, col. 57, per comentar que el redactat de l’article 62 
punt 3 a.i sembla donar a entendre que es parli d’una llista oberta. L’assessor jurídic explica 
que en el punt 5 del mateix article es parla de llista tancada clarament. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Daniel Jiménez per demanar que els col·legiats puguin avalar més 
d’una candidatura proposant el text ‘una o més candidatures’. Es passa a votació. Amb 19 
col·legiats assistents, el resultat de la votació és: a favor, 18; en contra, 0; abstencions, 1.     
S’aprova per majoria afegir ‘una o més candidatures’. 
 
Pren la paraula el tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, per comentar que al punt 4 de l’article 62 es 
parla d’’imprès oficial’. S’aclareix que es determinarà quin és l’imprès oficial quan tinguin lloc 
les eleccions.  
 
Reprèn la paraula el tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, per comentar que 50 avals li semblen 
insuficients. El degà comenta que aquesta quantitat és per afavorir la presentació de 
candidatures. 
 
Com no es presenta cap més esmena ni es demana cap paraula, es passa a votar la totalitat 
del capítol. Amb 19 col·legiats assistents, el resultat de la votació és: a favor, 19; en contra, 
0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat.  
 
 
 



 
 
 

 

Capítol XXXIV. De la mesa electoral. Article 64: Capítol que ha sofert variacions. Pren 
la paraula el col. 57, Sr. Daniel Jiménez, per proposar la realització d’un text on es vegi 
clarament la garantia d’emetre el vot de forma telemàtica. També s’acorda suprimir el text 
‘Al costat de cada nom hi haurà un requadre en blanc per ser emplenat amb una creu pel 
votant’ per tal que no es pugui interpretar que les llistes són obertes. Després d’un debat 
sobre com hauria de ser aquest redactat, es passa a realitzar la votació. Amb 19 col·legiats 
assistents, el resultat de la votació és: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova 
per unanimitat redactar un text que doni garantia al vot telemàtic. 
 
En no haver-hi més esmenes ni sol·licituds de paraula, es passa a votar la totalitat del 
capítol. Amb 19 col·legiats assistents, el resultat de la votació és: a favor, 19; en contra, 0;  
abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXXV. De la votació, Articles del 65 al 67: Capítol que ha sofert variacions. 
Pren la paraula el tresorer, Sr. Ramon Aiguadé, col. 3820, per preguntar què s’entén per 
‘antic’ en l’article 67, i s’aclareix que fa referència a l’antiguitat del número de col·legiat. 
 
En no haver-hi més paraules ni esmenes, es passa a la votació de la totalitat del capítol. Amb 
19 col·legiats assistents, el resultat de la votació és: a favor, 19; en contra, 0; abstencions,   
0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXXVI. Eleccions a les seccions territorials. Article 68: Capítol que no ha 
sofert variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent 
resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXXVII. Proclamació de la Junta. Articles 69 i 70: Capítol que ha sofert 
canvis. L’assessor jurídic comenta que serà en aquest capítol on s’introduirà la garantia 
aprovada en l’article 64 del capítol XXXIV. També es proposa que a l’article 70 s’indiqui que 
el vot telemàtic serà considerat com a preferent. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la 
votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per 
unanimitat. 
 
 
Capítol XXXVIII. Recursos contra els actes i acords. Article 71: Capítol que no ha 
sofert variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent 
resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XXXIX. Règim econòmic. Articles del 72 al 76: Capítol que no ha sofert 
variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a 
favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat.  
 
 
Capítol XL. Relacions amb altres entitats de la mateixa professió. Article 77: 
Capítol que no ha sofert variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb 
el següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 

 
Capítol XLI. Servei d’atenció als col·legiats i a consumidors o usuaris. Article 78: 
Capítol que ha sofert variacions. Amb 19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el 
següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
Capítol XLII. Finestreta única. Articles 79 i 80: Capítol que ha sofert variacions. Amb 
19 col·legiats assistents, es passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en 
contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat.  
 
 
Capítol XLIII. Dissolució del Col·legi. Article 81: Amb 19 col·legiats assistents, es 
passa a la votació amb el següent resultat: a favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
El secretari sotmet a votació una disposició final per la qual l’assemblea dona la seva 
conformitat a què la Junta de Govern faci les modificacions oportunes a la redacció dels 
articles sense modificar l’esperit de l’acord, per tal d’aconseguir la inscripció dels estatuts 
aprovats per part del Departament de Justícia, prèvia declaració d’ adequació a la legalitat. A 
favor, 19; en contra, 0; abstencions, 0. S’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Precs i preguntes. 
 
El secretari dona la paraula a l’Assemblea en el torn precs i preguntes. 
 
El col. 2337, Sr. Angel Ortiz, pregunta pel tema de la Fundació Galatea: el degà i el secretari 
expliquen que arran de l’aprovació a la passada Assemblea General de Lleida on es va 
aprovar destinar el romanent de l’exercici 2016 a protecció social, s’ha pogut fer les dues 
coses: contractar els serveis de la Fundació Galatea i millorar l’assegurança aprovada en la 
mateixa Assemblea General. 
  
Una vegada finalitzat el punt de precs i preguntes, en Gabriel Liesa, secretari de la Junta de 
Govern, 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 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 dona per finalitzada a les 21.47 hores. 
 
 
Vist-i-plau Degà       Secretari 
 
 
       
 
 
Manel Domingo i Corchos     Gabriel Liesa i Vivancos 


