
 
 
 

  
ACTA XXXV ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 
Celebrada a l’aula 1.01 de la Facultat d'Infermeria de la UdL, 
avinguda Alcalde Rovira Roura de Lleida, el dia 18 de juny de 2014, a les 19.30 hores en 
segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Memòria d’activitats del CFC 2013 
 

2. Aprovació de l’estat de comptes 2013, 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 Montserrat Inglés  Col. 0892 
Marta Romera Col. 5351 Silvia Quiñonero Col. 1771 
Javier Crespo  Col. 3841 Alba Resplandis Col. 0763 
Eva Cirera  Col. 3345 Rafel Donat Col. 1510 
M. Cristina Canelles Col. 1092 Irene Martínez Col. 5987 
Noemi Bravo Col. 5856 Roser Alfonso Col. 2646 
Eva Hernando Col. 3715 Diana Martorell Col. 5994 
Judith Almazan Col. 6399 Francesc Rubí Col. 1130 
Eva Sorribes Col. 10736 Carol Naudí Col. 7156 
Núria Cortada  Col. 6491   
    
                
 
Hi assisteixen, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic, Sr. Ramon Figueras, i l’assessor 
laboral i fiscal de Barcelona, Sr. Joan Sánchez. 
 
S’inicia a les 19.30 h amb la benvinguda als assistents per part del degà, Sr. Manel Domingo. 
Tot seguit el secretari, Sr. Gabriel Liesa, presenta els membres de Junta presents a la taula, 
llegeix l’ordre del dia de l’Assemblea i explica als assistents el seu funcionament. A 
continuació cedeix la paraula al degà, que inicia el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- Memòria d’activitats del CFC 2013 
 

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. 
 



 
 
 
El degà dóna pas al secretari perquè expliqui les dades col·legials i d’activitat de la Memòria. 
Un cop finalitzada l’exposició, el secretari dóna, altre cop, la paraula al degà perquè expliqui 
les accions dutes a terme per la Junta de Govern durant l’any 2013. 
 
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 2013, si s’escau 
 

Pren la paraula el tresorer, explicant el resultat del balanç econòmic del pressupost del 2013 
i l’estructura de la memòria econòmica, amb una comparativa entre els anys 2012 i 2013. 
Comenta que l’auditoria del Col·legi ha estat aprovada satisfactòriament, i fa un repàs del 
tancament del pressupost punt per punt i comentant que a la Memòria física, i 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 2013, 
concretament 198.005,31 euros, dels quals 116.456,07 euros es destinaran a la cancel·lació 
del capital pendent del préstec hipotecari amb el Banc de Sabadell a 18/06/2014 i la resta, 
81.549,24 euros a la reserva del fons de maniobra per a imprevistos.  
 
Un cop finalitzat el repàs del balanç econòmic, es dóna pas al torn de preguntes. 
 
En no haver-hi cap pregunta, es dóna pas a l’aprovació del balanç econòmic. El secretari 
proposa l’aprovació, per part de l’Assemblea, del balanç econòmic del 2013 presentat per 
aquesta Junta de Govern. S’aprova per unanimitat. 
 
Es dóna pas a la segona aprovació. El secretari demana a l’Assemblea que el benefici de 
l’any 2013, 198.005,31 euros, es desglossi de la següent forma: 116.456,07 euros es 
destinaran a la cancel·lació del capital pendent del préstec hipotecari amb el Banc de 
Sabadell a 18/06/2014 i la resta, 81.549,24 euros la reserva del fons de maniobra per a 
imprevistos. 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 la situació amb les retallades de ràtios de professionals 
de Benestar Social i Família arran de l’acord que van assolir el Departament de Benestar 
Social i Família amb les patronals del sector de residències i centres de dia. Comenta les 
diferents reunions fetes amb la consellera i la directora general de l’ICASS, on s’ha demanat 
una justificació tècnica d’aquesta retallada que la Conselleria no ha pogut donar, atès que 
s’han basat, estrictament, en motius econòmics.  
 
El degà insisteix en que la Junta de Govern no està d’acord amb aquesta retallada per la 
disminució de la qualitat de vida de les persones grans a la residència, per l’afectació al 
col·lectiu i perquè es va arribar al pacte de reducció sense avisar ni informar al Col·legi.  
 
El degà informa que s’està en converses amb el Departament per tal de treballar sobre un 
model d’atenció a la persona estable, sostenible i centrat en la persona, atesa la relació 



 
 
 
establerta després de les reunions mantingudes. Informa que arran de les reunions es va 
aconseguir que la retallada fos transitòria i no obligatòria.  
 
També comenta l’enquesta realitzada pels cinc col·legis afectats, de la qual, en breu, es 
tindran les dades.  
 
 
4.- Precs i preguntes 
 

El secretari dóna pas al torn de precs i preguntes. 
 
El degà comenta que a la Memòria hi ha més informació desglossada, tant d’activitats com 
econòmica, i es recomana als assistents que facin un lectura i, en cas de dubtes, que es 
posin en contacte amb el Col·legi. 
 
Atès que no hi ha cap prec ni pregunta, 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 20.45 hores. 
 
 
Vist-i-plau degà      Secretari 
 
 
 
 
Manel Domingo i Corchos     Gabriel Liesa i Vivancos 
 
         


