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

Celebrada a l’Hotel d’Entitats, c/Pons d’Icart s/n (edifici Pàrquing La Pedrera, 6a planta) de
Tarragona, el dia 15 de juny de 2016, a les 19.30 hores en segona convocatòria, amb el
següent ordre del dia:
1. Memòria d’activitats del CFC 2015
2. Aprovació de l’estat de comptes 2015, si s’escau
3. Informe de la Junta de Govern

4. Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Manel Domingo
Gabriel Liesa
Irene García
Roser Alfonso
Eva Hernando
J. Carlos Escolà
Carol Naudí
Tània López
Judith Montserrat
Raquel Ruiz
Rubén D. Molina

Col. 2204
Col. 1592
Col. 7085
Col. 2646
Col. 3715
Col. 1014
Col. 7156
Col. 11664
Col. 3194
Col. 2514
Col. 5417

Ramon Aiguadé
Mònica Rodríguez
Eva Cirera
Francesc Rubí
Núria Coral
M. Carme Caselles
Pat Vidal
Cristina Adillón
Angels Ramos
Agustí Giné

Col. 3820
Col. 611
Col. 3345
Col. 1130
Col. 1944
Col. 4976
Col. 1391
Col. 11046
Col. 4124
Col. 2400

Hi assisteixen amb veu però sense vot l’assessor jurídic, Sr. Antoni Cudós; l’assessor laboral
i fiscal de Barcelona, Sr. Joan Sánchez, i la responsable de Finances del Col·legi, Sra.
Marisa Cantarero.
S’inicia a les 19.40 h quan el secretari dóna la benvinguda als assistents.

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:
Manel Domingo amb el vot delegat del col·legiat/da 6611, Sra. Helena du Port
Ramon Aiguadé amb el vot delegat del col·legiat/da 536, Sr. Carles Casanova
Mònica Rodríguez amb el vot delegat del col·legiat/da 7955, Sr. Juanjo Brau
Gabriel Liesa amb el vot delegat del col·legiat/da 4057, Sra. Ana M. Barrios
Eva Hernando amb el vot delegat del col·legiat/da 6715, Sra. Núria Raspall
Francesc Rubí amb el vot delegat del col·legiat/da 2763, Sr. Isaac Serrano
Judith Montserrat amb el vot delegat del col·legiat/da 2116, Sra. Cristina Bofarull
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 2015
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 2015.
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 2015, si s’escau
Pren la paraula el tresorer, explicant el resultat del balanç econòmic del pressupost del 2015
i l’estructura de la memòria econòmica, amb una comparativa entre els anys 2014 i 2015.
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 globalment hi ha hagut un augment dels ingressos arran de les noves
col·legiacions i també ingressos arran de la publicitat i patrocinadors/col·laboradors de les
jornades, que són els fets fonamentals per tal que hi hagi hagut el benefici final de la
liquidació del pressupost 2015.
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 estarà penjada al web, hi ha tota la informació i més desglossada.

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, per dir que havia observat
una incongruència entre les quantitats indicades en l’Auditoria de Comptes com a
retribucions de la Junta de Govern i les que apareixien a la Memòria d’activitats del CFC.
Prenen la paraula el tresorer, Sr. Ramón Aiguadé, així com la responsable de Finances del
CFC, Sra. Marisa Cantarero, per indicar-li que la incongruència estava en què a la Memòria
del Col·legi també estava relacionada la retribució del secretari, i a l’apartat de l’Auditoria,
aquesta remuneració no estava contemplada dins de la retribució de Junta de Govern, atès
que s’inclou a la partida de despeses de personal pe fet de tenir, el secretari, un contracte
laboral a temps parcial.
Pren la paraula de nou el col·legiat 1014, Sr. Escolà, per preguntar respecte de les
inversions financeres que apareixen al Balanç de Situació a 31-12-2015. Primer va
preguntar on estaven invertides les inversions a llarg termini, 341.380,30 euros, i després va
fer la mateixa pregunta per a les de a curt termini, 455.420,58 euros. En els dos casos, la
resposta va ser que estan invertides en dipòsits bancaris; en el cas de les de a llarg termini,
amb venciments a més d’1 any, i les de a curt termini amb venciments a un any o menys.
Que eren dipòsits d’imposició a termini fix i segur amb entitats bancàries (Banc Sabadell i
Catalunya Caixa), i que, per part de la Junta de Govern, sempre s’havia tingut de molta cura
en relació a les inversions financeres dels recursos del CFC.
Pren la paraula de nou el col·legiat 1014, Sr. Escolà, per preguntar en relació a la partida de
les amortitzacions, en l’observar un increment important en relació a l’any anterior i amb el
que inicialment estava previst al pressupost. El tresorer i la responsable de Finances li van
indicar que aquest increment ha estat degut al canvi de criteri d’Hisenda en relació al quadre
d’amortitzacions d’elements de l’immobilitzat i que havia motivat aquest increment, atès que
s’havien ajustat les dotacions de les amortitzacions, amortitzant al 100% aquells elements
que, amb el nou criteri, ja haurien d’haver estat amortitzats. En aquest moment pren la
paraula l’assessor fiscal del CFC, Sr. Joan Sánchez, que va donar una explicació més
àmplia del canvi de criteri indicat.
Finalment es proposa donar pas a l’aprovació del balanç econòmic.
El secretari proposa l’aprovació del balanç econòmic del 2015 presentat per aquesta Junta
de Govern a l’Assemblea.
S’aprova per unanimitat.
El tresorer exposa la proposta de la Junta de Govern de destinar el benefici de l’any 2015,
concretament 81.474,03 euros, com a fons per a les jornades col·legials.
Pren la paraula el col·legiat 1014, Sr. Carles Escolà, per comentar que l'associació a la que
ell representa té força dificultats per portar la seva tasca endavant, i proposa que una part
del romanent vagi destinat a la seva associació, arran d'accions concretes com, per
exemple, poder pagar a persones perquè estiguin en taules de representació.
Pren la paraula el degà, Sr. Manel Domingo, per preguntar a l'assessor jurídic del Col·legi,
Sr. Antoni Cudós, si el CFC pot donar diners de forma directa a una entitat o associació,
tipus patronal, i l'assessor respon que no, però que es podria vincular d'alguna manera.

Sorgeix un debat entre els assistents arran que l’esmentada associació ja té representació al
Grup de Mútues del CFC i pel qual ja han cobrat per una tasca concreta, com ha estat la
realització d'una enquesta entre els propietaris de centres per saber el preu de cost d'una
sessió de Fisioteràpia.
El debat continua amb força participació i es mostra la preocupació per la situació dels
centres que tenen contracte amb les mútues; es fa palès quines són les competències del
CFC vers a aquest tema, com també les de la Generalitat arran de diferents reunions que
des del CFC s'han mantingut, i que en cap cas poden fer de mitjancers entre un contracte
entre un centre i una patronal, com tampoc en taules de negociació. També en el debat
apareixen altres aspectes de la situació de la Fisioteràpia i els fisioterapeutes, en general.
El debat gira entorn de l'opinió de la lentitud de les accions del Grup de Mútues i on s'explica
que aquesta lentitud es deu a la política garantista i de supervisió que ha de fer el CFC,
arran que el capital del Col·legi és de tots els col·legiats, siguin o no propietaris de centres,
però que existeix total sintonia entre les preocupacions expressades per part dels assistents
vers el tema de la situació dels centres amb contracte amb mútues privades de salut.
Es pregunta en què i quant s'ha gastat del destinat i aprovat en l'Assemblea general
celebrada al juny de l'any passat i el tresorer, Sr. Aiguadé, comenta que s'han gastat 3.500€
fins el 31/5/2015, i la previsió a finals d'any és de gastar 48.000€, que sumat a la resta
d'accions esdevenen la quantitat de 130.000€.
Finalment es dóna pas a la votació respecte de la proposta presentada pel tresorer, Sr.
Ramon Aiguadé, en nom de tota la Junta de Govern.
Pren la paraula el secretari per tal de sotmetre la proposta de destinar 81.474,03€ per a fons
de les jornades col·legials per aprovació de l’Assemblea.
S’aprova per majoria, amb cap vot en contra, una abstenció i 17 vots a favor dels 18 vots
possibles (assistents a l'Assemblea General presents durant la votació).
Es dóna 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 les reunions que s'han mantingut amb
diferents departaments del Govern, tant de salut com de benestar i família, i que s'està
pendent d'una reunió amb el conseller de Salut que, malgrat haver-li enviat tres cartes,
encara no ha respost
Continua el degà per comentar la relació amb el CGCF que ha derivat en la repetició de les
eleccions per al Comitè Executiu celebrades l'any 2013 per sentència judicial, que aquestes
es van repetir el passat dissabte 11 de juny i que el nostre tresorer, Sr. Ramon Aiguadé,
repeteix com a vicepresident del Consejo, atès que al 2013 no hi havia cap més candidat.
De totes maneres, hi ha col·legis que han interposat accions legals a aquesta convocatòria
d'eleccions i caldrà estar a l'espera del que decideixi el jutge.
Finalment, el degà comenta els dos plans pilots que es proposaran al CatSalut, amb
l'objectiu que el fisioterapeuta pugui rebre de forma directa pacients dels metges de família, i
que es basen en un estudi de lumbàlgia amb biofeedback amb ultrasò i l'altre en MPOC.

El degà cedeix la paraula al secretari per donar pas al següent punt de l’ordre del dia.
4.- Precs i preguntes
El secretari dóna pas al torn de precs i preguntes, recordant que les persones que agafin la
paraula diguin el seu nom i número de col·legiat.
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.
El degà agraeix a l’Assemblea la seva participació i la dóna per finalitzada a les 21.25 h del
dimecres 15 de juny de 2016.

Vist-i-plau degà

Secretari

Manel Domingo Corchos

Gabriel Liesa Vivancos

