
 
 

 Junta del Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport de les Illes Balears 

 
Sessió: Junta de Govern 
Caràcter: ordinari 
Data: Dimarts 10 de maig de 2016 

Horari: 19 hores 
Lloc: Sala de Juntes del Palma Arena 
 
 
Assistents: 
 
 Antònia Bosch, presidenta. 

 Miquel Roca, vocal. 
 Núria Borràs, vocal. 
 Toni Muñoz, secretari. 
 Alicia Martínez, administrativa. 
 Raúl Benito, tècnic. 

 
 
Ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2. Estat actual de col·legiació. Altes, baixes i precol·legiacions. 

3. Equip de feina COLEF: organització i funcionament.  

4. El COLEF a Menorca: estat actual i valoració de propostes. 

5. Regulació Professional: estat actual i línies a seguir. 

6. Ajudes a la formació: acceptació i/o denegació de sol·licituds. 

7. Propostes dels nostres col·legiats/des. 

8. Precs i preguntes. 

 

 
 
 
 

data:06


Acords: 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

S’aprova per unanimitat. 

2. Estat actual de col·legiació. Altes, baixes i precol·legiacions. 

Es dóna compte de la qüestió i es destaquen les 27 altes des de l’1 de gener de 2016. 

3. Equip de feina COLEF: organització i funcionament.  

Antònia Bosch explica la situació de transició que es viu dins l’equip de feina del CO-

LEF, des de la incorporació del nou tècnic Raúl Benito. Actualment en Raúl està for-

mant-se amb l’ajuda de la resta de l’equip, però a mesura que vagi assolint autonomia 

s’establirà una nova organització interna.  

S’estableix l’acord d’informar a la Junta i als col·legiats/des de la repartició de funcions 

entre els membres de l’equip. 

4. El COLEF a Menorca: estat actual i valoració de propostes. 

S’expliquen les dues reunions mantingudes a Menorca amb el Consell de Menorca i 

amb el grup de col·legiats/des menorquins.  

A la primera reunió es va treballar sobre un acord de col·laboració genèric entre el 

Consell de Menorca i el COLEF Illes Balears. Es van acordar unes modificacions prèvies 

a la signatura.  

Pel que fa a la segona reunió, es va tractar la manera que Menorca tingués més pre-

sència dins el COLEF. Antònia Bosch explica que la col·legiada Marta Figueres ha as-

sumit la representació del grup de treball menorquí i tenen dos candidats joves per 

col·laborar amb el treball diari del COLEF des d’allà. A partir d’aquí, esperen una pro-

posta de funcionament des de la Junta de Govern. 

Tot seguit, la Junta acorda que de cara a les eleccions de l’any 2017 es pot valorar la 

incorporació de Marta Figueres a la Junta de Govern del COLEF. A més, es vota oferir-

los la següent proposta quant a la persona que dura el dia a dia del COLEF a Menorca: 

 Una compensació base de 3€ per cada col·legiat menorquí (4€ els tres primers 

mesos) amb l’objectiu d’oferir uns serveis mínims (atenció al col·legiat, notícies, 

formació,...). 

 I les següents bonificacions: 5€ per nou precol·legiat/da i 30€ per nou 

col·legiat/da. 

 

 



5. Regulació Professional: estat actual i línies a seguir. 

S’explica la reunió mantinguda en el mes de març amb tots els grups parlamentaris i 

s’acorda presentar esmenes a l’acta enviada per la Direcció General d’Esports. S’exigirà 

que els acords de la reunió siguin iguals a les propostes de l’esborrany de Proposició 

No de Llei (PNL) redactat pel partit MÉS. A més, es dóna el vistiplau a l’esborrany de 

PNL perquè segueixi el seu procés parlamentari. 

Antònia Bosch informa que el proper 25 de maig es mantindrà una reunió amb repre-

sentants del Consell de Mallorca per treballar sobre una moció conjunta entre MÉS, 

Podem i PSIB-PSOE que insti al Parlament a regular les professions de l’esport. Aquest 

text podria ser aprovat el proper mes de juny.  

6. Ajudes a la formació: acceptació i/o denegació de sol·licituds. 

Raúl Benito explica l’avaluació feta de les sol·licituds presentades i s’acorda atorgar to-

tes les ajudes, excepte la sol·licitada per la col·legiada Beatriz Corzán per deficiències 

documentals. 

A més s’acorda tenir en compte de cara a les bases de 2017: 

 Demanar el programa del curs, on apareguin el preu i les hores de l’activitat. 

 Exigir justificant bancari del pagament. 

 Incloure un termini de subsanació de deficiències en l’entrega de documentació. 

 Sol·licitar una declaració jurada mentrestant l’activitat formativa no ha estat 

subvencionada per una altra entitat.  

7. Propostes dels nostres col·legiats/des. 

No n’hi ha. 

8. Precs i preguntes. 

No n’hi ha. 

 

 

 

     Palma, a 17 de maig de 2016. 
 


