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JUNTA DEL COL.LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA DE 
BALEARS 

 

Sessió: Junta General – Veure a través de Youtube 

Caràcter: Ordinària 

Data: 05/04/2016 

Horari: 19 h (primera convocatòria) / 19:15 h (segona convocatòria) 

Lloc: Sala de Premsa (Palma Arena) 

Assistents: 

Antònia Bosch, presidenta. 

Damià Parpal, tresorer. 

Toni Muñoz, secretari. 

Miquel Roca, vocal. 

Núria Borràs, vocal. 

Joan Martí, vocal. 

Carmina Vera, vocal. 

Jaume Crespí, col·legiat. 

Sonsoles Hernández, col·legiada. 

Thais Villadóniga, col·legiada. 

Altres assistents: 

Raúl Benito, tècnic COLEF. 

Alícia Martínez, administrativa COLEF. 

Emilio Tarragó, informàtic COLEF. 

https://www.youtube.com/watch?v=jG7U4EDm-cQ
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Ordre del dia: 

 Lectura i votació de l’acta de la sessió anterior. 

 Informe de la presidenta de l’estat actual del Col·legi.  

 Examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l’exercici 2015. 

 Examen i votació del pressupost per a l’exercici 2016. 

 Lectura, discussió i votació de les proposicions de les col·legiades i els col·legiats. 

 Precs i preguntes. 

 

Acords presos: 

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

S’aprova per unanimitat. 

2. Informe de la presidenta de l’estat actual del Col·legi.  

Benvinguda i agraïment assistència a companys de junta i col·legiats. 

1. Informar que, novament, posam en marxa el servei de retransmissió d'aquesta junta general 

des del canal de difusió de Youtube. 

2. Estat actual de col·legiació: 

a. 325 col·legiats i 8 precol·legiats. 

b. Des de la darrera Junta General: 5 baixes, tres d’elles voluntàries. 

c. A destacar que el nombre de col·legiats va en augment, producte de l'aposta forta 

que el COLEF va fent tant a nivell de gestió, xarxes socials, ràpida resposta en cas 

de necessitat i altres. Cada cop som un col·legi més professional i amb molts més 

serveis necessaris. 

 

EL COLEF ILLES BALEARS EN EL CONSEJO COLEF 

 El Consejo General és la institució a la qual estam vinculats i amb qui, en principi, coordinam 

tot el que feim. 

 S’informa de la participació de la presidenta i el secretari en el darrer Plenari del Consejo 

COLEF a Saragossa, en el qual es van celebrar eleccions a la comissió permanent.  
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Feia molts anys que no es presentaven dues candidatures per presidir aquest òrgan i aquest 

fet va provocar tensions entre les dues propostes.  

Finalment, va guanyar la candidatura que liderava l’actual president, Vicente Gambau. 

 Un any més, Alicia Martínez (administrativa) i Toni Muñoz (gerent) participen en les Jornades 

Intercolef a Madrid (3a edició, fruit del profit de les dues anteriors). 

 Segueix la integració a Unió Professional (que ens permet estar més relacionats amb la resta 

de col·legis d'altres sectors i poder lluitar contra intrusisme, formacions irregulars, llei de 

col·legis professionals,... 

 S’informa als col·legiats que, amb motiu del 25è aniversari que es celebrarà el proper any i el 

final de la legislatura actual, la Junta de Govern del COLEF Illes Balears s’ha oferit per 

organitzar el pròxim Plenari Consejo COLEF a Palma durant l’any 2017.  

 

EL COLEF ILLES BALEARS 

 El creixement del COLEF, quant a col·legiació i serveis, obliga a ampliar l’equip de feina del 

Col·legi. Per aquest motius es presenta a Raúl Benito, nou tècnic del COLEF Illes Balears, 

seguint amb l’aposta de professionalització i l’ambició dels darrers anys. 

 La pàgina web es consolida, així com la presència del COLEF a les xarxes socials. 

 S’ha ampliat la presència del COLEF a mitjans de comunicació, jornades tècniques, xerrades, 

conferències,... 

 S’han enfortit els serveis d’assessoria laboral, fiscal i jurídica. 

 OBERTURA COL·LEGIAL: S’explica la demanda del col·lectiu TAFAD d’obrir el Col·legi a la resta 

de professionals de l’esport i que el Consejo COLEF està treballant en una proposta 

consensuada a nivell estatal. 

 EL COLEF A LES ILLES: S’han dut a terme alguns viatges per atendre les necessitats 

professionals dels titulats en CCAFE i augmentar el número de col·legiats/des a les illes.  

En el cas de Menorca, s’està treballant per consolidar un grup de feina que es coordini amb 

l’equip de treball del COLEF. A dia d’avui s’està valorant la possibilitat d’incorporar un 

representant menorquí a la Junta de Govern. 
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 REGULACIÓ PROFESSIONAL: 

o Bona acollida preelectoral de les nostres propostes en aquest sentit. De fet, la majoria 

de partits polítics les van incloure en el seus programes electorals. 

o Per part de la nova Direcció General d’Esports, molt bona relació i compromís de treball 

conjunt cap a la regulació professional. 

o Fa unes setmanes, va tenir lloc una reunió en el Parlament envers aquesta qüestió, amb 

la participació de tots els representats de Cultura i Esports de tots els grups 

parlamentaris. Tots ells van mostrar consens en treballar per la regulació de l’exercici de 

les professions de l’esport en la nostra comunitat i es va acordar: 

 Instar al govern espanyol que reguli les professions de l’esport a nivell estatal. 

 Sol·licitar al Congrés dels Diputats la transferència de la competència en matèria 

de regulació de les professions titulades. 

 En cas de modificació del nostre Estatut d’Autonomia, es valorarà la possibilitat 

d’incloure la competència per regular les professions titulades. 

o Paral·lelament, es treballa en la possibilitat de desenvolupar la normativa actual amb 

l’objectiu d’exigir les titulacions esportives adients en diferents àmbits. De fet, ja s’ha 

creat un grup de treball per començar aquesta feina amb el Decret d’Esport Escolar. 

3. Examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l’exercici 2015. 

S’aprova per unanimitat. 

4. Examen i votació del pressupost per a l’exercici 2016. 

S’aprova per unanimitat. 

5. Lectura, discussió i votació de les proposicions de les col·legiades i els col·legiats. 

Thais Villadóniga exposa diferents qüestions en relació a l’àmbit del Turisme Actiu: 

o La necessitat de formació en idiomes i en matèries específiques dins l’àmbit del turisme 

actiu. 
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o L’elaboració del DRIAT, registre d’empreses de turisme actiu. 

o El reconeixement i les convalidacions de formacions en aquest àmbit. 

o La importància de mantenir bones relacions entre federacions esportives i associacions 

d’empreses. 

6. Precs i preguntes. 

Toni Muñoz explica que ja s’han posat en marxa les Ajudes a la Formació 2016 i que en uns 

dies es resoldran.  

Sonsoles Hernández es presenta com a nova col·legiada de Balears, agraeix l’atenció rebuda en 

aquests mesos i explica la seva trajectòria professional en l’àmbit de la salut. A més, proposa la 

creació d’un grup de treball per tractar diferents qüestions relacionades amb l’activitat física i la 

salut. 

Tot seguit, Jaume Crespí agraeix la feina del COLEF Illes Balears i s’ofereix per col·laborar amb 

na Sonsoles en la creació d’una futura comissió de Salut. 

A més, consulta si les ajudes a la formació tenen un caràcter retroactiu també en el cas d’un 

doctorat i si aquest projecte tindrà una continuïtat en el temps. Damià Parpal i Toni Muñoz li 

responen afirmativament a la primera qüestió i quant a la segona, especifiquen que sempre 

dependrà de la disponibilitat pressupostària. 

A més, a petició d’en Jaume Crespí s’explica la més que probable posada en marxa dels estudis 

de CCAFE per part del CESAG i les gestions que està fent el Consejo COLEF quant a reduir l’IVA 

de les activitats esportives. 

Antònia Bosch agraeix les aportacions i dona per finalitzada la reunió. 
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Secretari COLEF Illes Balears      Vistiplau 

 

 

 

Antoni J. Muñoz Socias      Antònia Bosch Ferragut 

Núm. Col·legiat 13245      Presidenta COLEF Illes Balears 

         Núm. Col·legiada 11245 

      

 

Palma, a 5 d’abril de 2016.    

   

 


