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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: Dimarts 22 de novembre de 2016 

Horari: 19 hores 
Lloc: Sala de Juntes del Palma Arena 
 
 
Assistents: 
 
Antònia Bosch, presidenta. 
Damià Parpal, tresorer. 
Toni Muñoz, secretari. 
Miquel Roca, vocal. 
Raúl Benito, tècnic. 
Alicia Martínez, administrativa. 
 
 
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. Procés electoral 2017-2021. 

4. Convocatòria Junta General Ordinària. 

5. Plenari Consejo COLEF (11 i 12 de març de 2017). 

6. 25è aniversari del COLEF Illes Balears. 

7. Ajudes a la formació: aprovació de les bases per a 2017. 

8. Candidatura al Premi Consejo COLEF 2017. 

9. Propostes dels nostres col·legiats/des. 

10. Precs i preguntes. 
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Acords: 

 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la junta del 10 de maig de 2016. 

 

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

L’equip de feina del COLEF exposa l’estat actual de col·legiació. 

 

3. Procés electoral 2017-2021. 

S’explica el calendari electoral, incidint en l’obligatorietat de convocar la Junta General 

abans de l’11 de febrer de 2017, en la qual s’iniciarà el procés, per així complir els terminis 

estipulats pels estatuts del COLEF. 

Els presents indiquen la seva intenció de presentar-se o no en una nova candidatura. 

 

4. Convocatòria Junta General Ordinària. 

S’acorda convocar la Junta General el dimecres 8 de febrer de 2017 i una Junta de Govern 

prèvia, el dimecres 1 de febrer. 

 

5. Plenari Consejo COLEF (11 i 12 de març de 2017). 

Antònia Bosch explica les gestions que s’han fet quant a l’organització del Plenari: conver-

ses amb el Consejo COLEF, sol·licitud de pressupostos, contactes institucionals,...  

Després de valorar diverses opcions s’acorda la celebració d’aquest esdeveniment a l’Hotel 

Pueblo Park de la Platja de Palma. 

 

6. 25è aniversari del COLEF Illes Balears. 

S’acorda obrir un termini fins a la propera Junta de Govern perquè els membres puguin 

presentar propostes per celebrar el 25è aniversari del COLEF Illes Balears. 

De moment, s’acorda el disseny d’una modificació del logotip específica per a l’ocasió. 

 

7. Ajudes a la formació: aprovació de les bases per a 2017. 

S’aproven les bases de les ajudes a la formació per a 2017, amb algunes modificacions 

respecte a l’any anterior: que apareguin el preu i la durada en el programa de l’activitat, 

l’obligatorietat de pagar via transferència bancària, la incorporació un termini de subsana-
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ció i l’entrega d’una declaració jurada que justifiqui que la formació no ha estat subvencio-

nada per altres vies. 

 

8. Candidatura al Premi Consejo COLEF 2017. 

S’acorda presentar novament, si no es presenta alternativa en el termini d’una setmana, la 

candidatura de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca. 

 

9. Propostes dels nostres col·legiats/des. 

No n’hi ha. 

 

10. Precs i preguntes. 

No n’hi ha. 

 

 

     Palma, a 27 de gener de 2017 

 


