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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: Dimecres 1 de febrer de 2017
Horari: 19 hores
Lloc: Sala de Juntes del Palma Arena

Assistents:

Antònia Bosch, presidenta. 
Toni Muñoz, secretari. 
Miquel Roca, vocal.
Joan Martín, vocal.
Núria Roca, vocal.
Carmina Vera, vocal.

Raúl Benito, tècnic.
Alicia Martínez, administrativa.

Absents:

Damià Parpal, tresorer.

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. Aprovació compte general de despeses i ingressos 2016.

4. Aprovació pressupost 2017.

5. Plenari Consejo COLEF 2017.

6. 25è aniversari del COLEF Illes Balears.

7. Procediment electoral, període 2017-2021.
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8. Propostes dels nostres col·legiats/des.

9. Precs i preguntes.
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Acords:

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

Es comenta l’acta i es decideix que l’aprovació de l’acta de la junta anterior es durà a terme 
per correu electrònic.

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

L’equip de feina del COLEF dona compte de l’estat actual de col·legiació.
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3. Aprovació compte general de despeses i ingressos 2016.

Es dona compte de la dació de comptes del COLEF Illes Balears (ingressos i despeses) a 

l’exercici de 2016 i es decideix que s’aprovarà per correu electrònic.
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4. Aprovació pressupost 2017.

S’explica punt per punt el projecte de d’ingressos i despeses de 2017. Cal destacar que es 

va modificar l’apartat d’impostos del pressupost de 2017 i la quantitat de l’apartat de 

‘Programa “Jugam, Posa valors a l’Esport” 2016’. Després de comentar aquests canvis 

queda aprovat el pressupost per unanimitat.  
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5. Plenari Consejo COLEF 2017

La presidenta del COLEF Illes Balears, Antònia Bosch explica la situació de l’organització del 

Plenari Consejo COLEF 2017 a Palma de Mallorca i la junta accepta dur a terme el Finger-

food per a el sopar de dissabte que implica una modificació del pressupost en aquest punt.   

6. 25è aniversari del COLEF Illes Balears.

Es dona compte de la modificació del logotip fent alguns models per la celebració del 

25è aniversari, de la realització de la trobada de llicenciats per aquest 2017. S’aprova 

tirar endavant la mesura de les 25 raons per col·legiar-se. S’accepta la inscripció a la 

Mallorca Magic Line i es decideix posar el cost de la inscripció a la Mallorca Magic Line a 

dins de la partida d’altres del COLEF Illes Balears.    

7. Procediment Electoral, període 2017-2021.

Es dona compte de que a partir del 11 de Febrer comença el procediment electoral i es 

recorda que tota la documentació es penjarà a la web del COLEF Illes Balears de manera 

que tots els col·legiats estiguin assabentats.  

8. Propostes dels nostres col·legiats/des.

No n’hi ha.

9. Precs i preguntes.

No n’hi ha.

           Vist i plau

Antonio José Muñoz                                                                      Antònia Bosch Ferragut

Secretari                                                                                      Presidenta 

Núm col·legiat 13246                                                                    Núm col·legiada 11245

Palma, a 2 de febrer de 2017


