
 
 
 

 

  
 
 

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

 
 
Celebrada a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, c/ Montserrat Roig, 2 de Lleida, el dia 14 
de juny de 2017, a les 19.30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 

1. Memòria d’activitats del CFC 2016 
 

2. Aprovació de l’estat de comptes 2016, si s’escau 
 

3. Informe de la Junta de Govern 
 

4.   Precs i preguntes 
 
 
 
Hi assisteixen:  
 
Manel Domingo  Col. 2204 Ramon Aiguadé  Col. 3820 
Gabriel Liesa Col. 1592 Mònica Rodríguez Col. 611 
David Barranco Col. 8971 Javier Crespo Col. 3841 
Roser Alfonso Col. 2646 Francesc Rubí Col. 1130 
Eva Hernando Col. 3715 Núria Coral Col. 1944 
J. Carlos Escolà Col. 1014 M. Carme Caselles Col. 4976 
Irene Martínez Col. 5987 Berta Mestre Col. 8354 
Olga Masip Col. 1169 Cristina Adillón Col. 11046 
Oriol Martinez Col. 12504 Marc Chillaron Col. 11742 
Núria Malleu Col. 1016   
 
Hi assisteixen amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Antoni Cudós, l’assessor 
laboral i fiscal de Barcelona, Sr. Joan Sànchez, la responsable de Finances del Col·legi, Sra. 
Marisa Cantarero i els responsables de Comunicació, Sr. Antoni Orensanz i Sra. Marta 
Bordas. 
 
S’inicia a les 19.35 h quan el secretari dona la benvinguda.  
 
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. 
 
De col·legiats amb vot delegat no n’hi ha cap. 
 
El secretari llegeix l’ordre del dia i explica com funcionarà la sistemàtica de l’Assemblea 
General i dona 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 2016  
 
Pren la paraula el degà per presentar la Memòria, la seva estructura i fa un repàs de les 
diferents seccions, comissions, grups d’interès i treball 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 2016. 
 
Una vegada explicades les activitats i les dades, es dona 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 2016, si s’esca u 
 
Pren la paraula el tresorer explicant el resultat del balanç econòmic del pressupost del 2016 i 
l’estructura de la memòria econòmica, amb una comparativa entre els anys 2015 i 2016. 
 
Presenta i agreix la tasca feta per l’assessor comptable, Sr. Joan Sànchez, 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, globalment, hi ha hagut un augment dels ingressos arran de les noves 
col·legiacions i també ingressos arran de la publicitat i espònsors de les jornades, 
responsables, en gran mesura, del benefici final de la liquidació del pressupost 2016. 
 
Comenta que l’auditoria del Col·legi ha estat aprovada satisfactòriament i fa un repàs del 
tancament del pressupost punt per punt, de forma desglossada i detallada, 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 del CFC, hi ha tota la informació i més desglossada.  
 
Un cop finalitzat el repàs del balanç econòmic, es dona pas al torn de preguntes. 
 
Pren el torn de paraula el Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, i comenta que no coincideix 
el resultat de comptes presentat a l’Assemblea amb l’auditoria que hi ha penjada al web. 
Entre el tresorer, la responsable de Finances i l’assessor fiscal aclareixen els dubtes i els 
motius del perquè les presentacions de l’auditoria i la memòria de comptes són diferents tot i 
que el resultat és correcte. 
 
La Junta de Govern pren el compromís de revisar la manera de presentar la memòria en un 
futur. 
 
Finalment es proposa donar pas a l’aprovació del balanç econòmic.  
 
El secretari proposa l’aprovació, per part de l’Assemblea, del balanç econòmic del 2016 
presentat per aquesta Junta de Govern.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

 

El tresorer exposa la proposta de la Junta de Govern de destinar el benefici de l’any 2016, 
concretament 284.617,58  euros, a fons per a formació i jornades col·legials.  
 
Pren la paraula la col·legiada 1169, Sra. Olga Masip, que demana un exemple d’on es 
destinarà el romanent, i el tresorer posa d’exemple el Congrés internacional per a 1.500 
assistents que es farà l’any 2018. El degà comenta que, en definitiva, és un calaix que 
permet moure’s dintre d’aquest àmbit: jornades i seminaris, formació en exercici terapèutic 
que és cabdal com a línia estratègica, a banda de bonificar més cursos, com ajuts de 
recerca, etc. i destinada al coneixement. 
 
Pren al paraula la Sra. Núria Malleu, col·legiada 1016, per comentar que el Col·legi no s’ha 
de convertir en una empresa de formació i pregunta quina ajuda reben els centres que 
s’obren per obrir-se i si en reben per no tancar-ne. Ella no es veu amb 65 anys fent 
fisioteràpia i demana quin és el plantejament del CFC respecte del futur dels centres i la 
salut dels fisioterapeutes que hi treballen.  
 
El degà pren la paraula per comentar que realment és una realitat la situació difícil dels 
centres, que comparteix en part l’expressat per la col·legiada 1016, però que la majoria dels 
fisioterapeutes no tenen centres, no són empresaris i comenta que caldria una proposta més 
concreta per poder ser valorada.  
 
Pren el torn de paraula el Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, per comentar que reitera 
l’expressat en l’assemblea de juny del 2016, dient que creu que no tot el romanent ha d’anar 
destinat a formació i que caldria que una part, un tant per cent, fos destinat a previsió social. 
 
S’inicia un debat intens, llarg i constructiu entre diversos col·legiats que acaba agafant forma 
en una proposta nova a ser considerada per l’assemblea i que tracta de destinar el romanent 
en una partida de formació, coneixement i previsió social, o sigui, afegir el terme ‘previsió 
social’ a la proposta presentada per Junta de Govern. 
 
Pren la paraula el secretari per tal de sotmetre la proposta de destinar 284.617,58 euros per 
a fons de formació, coneixement i previsió social per aprovació de l’Assemblea. 
 
S’aprova per majoria: 15 vots a favor i 2 abstencions (17 assistents a l'assemblea general 
presents durant la votació). 
 
Es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
3.- Informe de la Junta de Govern  
 
Pren la paraula el degà i, en primer lloc, explica els resultats de l’enquesta online respecte 
d’a on destinar el pressupost presentat a l’Assemblea general del passat mes de desembre 
de beneficis socials. L’enquesta era entre Fundació Galatea i una assegurança per a 
col·legiats. El resultat de l’enquesta és de 246 vots a favor de l’assegurança i 125 per a 
Galatea. 
 
Es demana a l’Assemblea general la ratificació de que els 30.000 euros es destinin a 
l’assegurança. El degà demana respectar el resultat de l’enquesta. 
 



 
 
 

 

El secretari demana el vot per ratificar el resultat de l’enquesta. Es ratifica el resultat per 
majoria, amb 14 vots a favor i 3 en contra. (17 assistents a l’Assemblea general presents 
durant la votació). En Ramon Aiguadé manifesta la seva sorpresa de què alguns col·legiats 
hagin votat en contra d’un resultat d’una enquesta. S’obre un petit debat sobre la 
democràcia que porta al següent punt de l’informe de Junta de Govern.  
 
Continua el degà per presentar l’enquesta que es farà per determinar qui serà la 
Fisioterapeuta de l’Any, que es farà del 15 de juny al 15 de juliol. I presenta les candidates. 
 
El degà cedeix la paraula al secretari per donar pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
4.- Precs i preguntes  
 
El secretari dona pas al torn de precs i preguntes, recordant que les persones que agafin la 
paraula diguin el seu nom i número de col·legiat. 
 
El Sr. J. Carlos Escolà, col·legiat 1014, fa memòria sobre la tasca feta pel Grup de Mútues 
del CFC i comenta que ell no podrà seguir i agraeix la tasca feta per Francesc Rubí.  
 
Atès que no hi ha cap prec ni pregunta més, el secretari dona 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. 
 
El degà agraeix a l’Assemblea la seva participació i la dona per finalitzada a les 21.10 h 
hores del dimecres 14 de juny de 2017. 
 
 
Vist-i-plau degà      Secretari 

      
Manel Domingo Corchos     Gabriel Liesa Vivancos 
 
          


