
 
 
 

   
 
 

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

 
 
 
 
Celebrada a la seu territorial de la Secció de Girona, Edifici Fòrum Sanitari, carrer de 
l’Albereda 3-5 de Girona, el dia 20 de juny de 2018, a les 20.00 hores en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 
 

1. Memòria d’activitats del CFC 2017 
 

2. Aprovació de l’estat de comptes 2017, si s’escau 
 

3.   Precs i preguntes 
 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Manel Domingo  Col. 2204 Ramon Aiguadé  Col. 3820 
Gabriel Liesa Col. 1592 Berta Mestre Col. 8354 
Anna Tapia Col. 6450 Marc Badia Col. 10044 
Núria Coral Col. 1944 Eva Hernando Col. 3715 
Francesc Rubí Col. 1130 Cristina Adillón Col. 11046 
Roser Alfonso Col. 2646 Ester Aranda Col. 10496 
Mònica Rodríguez Col. 611 Eva Cirera  Col. 3345 
Eduard Ventura Col. 2787 Juanjo Brau Col. 7955 
    
 
 
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 dona la benvinguda als assistents, passa llista 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: 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 2017 
 

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-ne un desglossament explicatiu d’aquestes i de 
l’activitat de la Memòria entregada als col·legiats i publicada al web, com també repassa les 
accions dutes a terme per la Junta de Govern durant l’any 2017. 
 
Una vegada explicades les activitats, 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 2017, si s’escau 

 

Pren la paraula el tresorer, que explica el resultat del balanç econòmic del pressupost del 
2017 i l’estructura de la memòria econòmica, amb una comparativa entre el pressupostat i 
l’executat l’any 2017. 
 
Comenta que el benefici resultant de l’exercici ha estat de 222.827,48€. 
 
Explica 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 en paper –que també 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 2017, 
concretament 222.827,48 euros, dels quals se suma a l’1% dotat per ajudes a recerca i 
formació, la quantitat de 60.000 euros. Els 162.827,48 euros restants es destinaran a un 
fons de maniobra amb 4 punts que són: certificat de qualitat per als centres, formació en  
activitat física terapèutica, intrusisme i fons social. 
 
Un cop finalitzat el repàs del balanç econòmic, es dona pas al torn de preguntes. 
 
En no haver-hi preguntes, es proposa donar pas a l’aprovació del balanç econòmic.  
 
El secretari proposa l’aprovació, per part de l’Assemblea, del balanç econòmic del 2017 
presentat per aquesta Junta de Govern.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
A continuació, el secretari passa a votació la proposta de destinació del benefici de l’exercici 
del 2017, 222.827,48€, presentada per la Junta de Govern. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.- Precs i preguntes 

 

El secretari dona pas al torn de precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el Marc Badia (col·legiat 10.044) i pregunta pel certificat de qualitat. El degà 
comenta que a l'estat hi ha una tendència de fer un certificat per tal de marcar uns mínims 
que pot ajudar els centres a negociar amb les mútues. Encara s'ha d'afinar, però la intenció 
és apostar pel certificat per tal de poder ajudar el sector de la Fisioteràpia que treballa amb 
mútues. 
 
Una vegada finalitzat el punt de precs i preguntes, el secretari 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 20.45 hores 
del dimecres 20 de juny de 2018. 
 
 
Vist-i-plau degà      Secretari 
 

      
Manel Domingo i Corchos     Gabriel Liesa i Vivancos 
 
         


