
 
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CEESIB 

 

 

Data: 15 de març de 2019. 

Lloc: Sala de formació del CEESIB. 

Hora: 18:30 h 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any 2018. 

 

2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2018: 

2.1 Memòria d’activitats 2018. 

2.2 Balanç de comptes i liquidació del pressupost 2018. 

 

3. Aprovació pla de feina 2019. 

 

4. Aprovació del pressupost CEESIB 2019. 

 
5. Informacions. 

 
6. Precs i suggeriments. 

 

 

Assistència: (16) 

 

1. María Antonia Amengual Cerdá. 

2. Ana María Aragón Mingorance. 

3. Isabel Cortada Marín. 

4. Marta Ferrer Coll. 

5. Mónica Ferrer Munar. 

6. Jordi Fuster Simó. 

7. Alya García Lizcano. 

8. Neus Homar Santaner. 

9. María Belén López-Higuera Marí. 

10. Marta Orcera Duel. 

11. Violeta Rojas González. 

12. Catalina Sampol Mas. 

13. Maria Victoria Suárez Bilbao. 

14. Margalida Francesca Tortell Sastre. 

15. Catalina Trobat Sbert. 

16. María de la Salud Tur García. 



 
 

Vots delegats: (14) 

- Ruth Aguinaco Amigó. 

- Maria Bonet Oliver. 

- Josep Miquel Bosch Zornoza. 

- Victoria Faidella Planells. 

- David Icart Rovira. 

- Antoni León Taltavull. 

- Evelyn Loreto Manzur Sánchez. 

- Mateu Mas Perelló. 

- Fernando Medina Marín. 

- Marta Ortiz Pérez. 

- Rosa María Perelló Terrasa. 

- Cristina Pérez Soutiño. 

- Lourdes Ribas Ahumada. 

- Carolina Riera Palau. 

 

També assisteix la secretaria tècnica del col·legi. 

El president, Jordi Fuster, pren la paraula i agraeix l’assistència de les persones presents.  

 

Punt 1. Lectura i aprovació de l’acta de la assemblea 2018. 

 

El president, Jordi Fuster, informa que dins les carpetes que s’han lliurat a l’inici de 

l’assemblea es troben els següents documents: l’ordre del dia, l’acta de l’assemblea del 

2018, el balanç de comptes 2018 i el pressupost de l’any 2019. 

- La resta de la documentació es troba a la web del col·legi. 

 

- Afegeix que dins les carpetes també es troben els vots. Recorda que el verd és vot a favor, 

el blanc és abstenció i el vermell és en contra.   

Es procedeix a revisar l’acta de l’assemblea anterior. 

No hi ha aportacions ni canvis. 

- S’aprova, per unanimitat, l’acta de l’assemblea general ordinària del 16 de març de 2018. 

 

Punt  2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2018. 

 

El president, Jordi Fuster, comenta que el segon punt es troba dividit en dos apartats. 

Informa que després de l'exposició es procedirà a la votació de la gestió del CEESIB 2018. 

 

2.1. Memòria d’activitats 2018. 

El president repassa les actuacions més destacades de la memòria d’activitats de l’any 

2018. 

- Es demana si hi ha preguntes o aclariments. 

No hi ha.  

 

2.2. Balanç de comptes i  liquidació del pressupost 2018. 



 
La tresorera, Marta Ferrer, desglossa la liquidació del pressupost de l’any 2018. 

- Informa del total d’ingressos i de despeses. 

- Demana si hi ha algun dubte o consulta sobre la liquidació del pressupost.  

No hi ha.  

Es procedeix a la votació de la gestió del CEESIB de l’any2018: 

 

A favor: 30  En contra: 0  En blanc: 0  Abstencions: 0 

 

- S’aprova per unanimitat el balanç de comptes i la liquidació del pressupost de l’exercici 

2018. 

 

Punt  3. Aprovació del pla de feina 2019. 

 

El president explica els objectius que s’han plantejat per a l’any 2019. 

- Repassa el pla de feina dels càrrecs i de les diferents vocalies del col·legi. 

- Destaca la proposta de canvi en l’estructura de la revista. 

- Recorda que el pla de feina es troba publicat a la web del CEESIB. 

No hi ha més intervencions. Es procedeix a votar el pla de feina del CEESIB 2018. 

La col·legiada Maria de la Salut Tur comenta que a la comissió d’ètica i deontologia 

professional han valorat la possibilitat de redactar un article per a la revista. 

La vocal de formació i universitat, Marta Orcera, proposa alguns/es educadors/es socials 

que fan feines innovadores.  

No hi ha més intervencions. Es procedeix a votar el pla de feina del CEESIB 2019. 

   

A favor: 30  En contra: 0  En blanc: 0  Abstencions: 0 

 

- S’aprova per unanimitat el pla de feina del CEESIB per a l’any 2019. 

 

Punto 4. Aprovació del pressupost CEESIB 2019. 

 

La tresorera, Marta Ferrer, detalla les diferents partides pressupostàries per a l’any 2019. 

- Afegeix que la junta de govern està valorant avançar una quantitat per la hipoteca de la 

seu del col·legi.  

Després de l’exposició del pressupost, demana si ha dubtes o consultes. 

No hi ha preguntes i es procedeix votar el pressupost del CEESIB de l’exercici 2019. 

   

A favor: 30  En contra: 0  En blanc: 0  Abstencions: 0 

- S’aprova per unanimitat el pressuposts del CEESIB per a l’any 2019. 

  

Punto 5. Informacions. 

 

El president, Jordi Fuster, comunica que la junta de govern del CEESIB està valorant la 

possibilitat d’interposar un contenciós administratiu a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS) pels plecs de condicions tècniques del concert dels centres de menors. 



 
La col·legiada Catalina Trobat apunta que les entitats socials estan pressionant a l’IMAS en 

el tema dels plecs i del reglament dels centres de menors.   

Les persones col·legiades assistents a l’assemblea estan conformes amb la proposta 

d’interposar un contenciós administratiu a l’IMAS.  

El president informa de les modificacions del reglament de règim intern del CGCEES i de 

la campanya per demanar una Llei de regulació pel dret a l’educació social. 

- Recorda que a l’actual junta de govern encara li queden 2 anys de mandat i anima a totes 

les persones col·legiades a participar en el relleu i a formar part de la propera junta de 

govern. 

La vocal de formació i universitat, Marta Orcera, comenta que la junta de govern s’està 

plantejant realitzar reunions puntuals amb les persones col·legiades per informar de 

diferents temes.  

 

Punt 6. Precs i suggeriments. 

   

El president, Jordi Fuster, demana si alguna de les persones assistents tenen alguna 

consulta.  

La col·legiada Isabel Cortada s’ofereix a col·laborar puntualment amb el col·legi. 

- Proposa escriure un document intern que reculli la trajectòria del col·legi a nivell estatal, 

des dels inicis en ASEDES fins arribar al CGCEES. 

- Pregunta a la col·legiada Ana Aragón si vol col·laborar en la realització del document. 

La col·legiada Mónica Ferrer valora positivament aquesta proposta. 

La tresorera, Marta Ferrer, planteja fer un article sobre aquest tema a la revista del col·legi.  

La col·legiada Alya García pregunta sobre el programa dels TISOC i el requisit de 

sol·licitar el postgrau d’Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa de 

l’educador/a social en els centres educatius. 

La col·legiada Isabel Cortada presenta una nova proposta relacionada amb la UIB.  

- Planteja realitzar un espai de reflexió perquè els/les educadors/es socials puguin impartir 

formació a la UIB. Pensa que seria beneficiós per a l’alumnat del grau d’Educació Social 

que hi hagués més educadors/es socials entre el professorat universitari. 

La vicepresidenta, Catalina Sampol, està d’acord amb la reflexió. 

No hi ha més consultes. 

 

El president agraeix la presència de les persones col·legiades i les convida a degustar 

l'aperitiu. 

 

Es dóna per finalitzada l'assemblea general ordinària del CEESIB a les 20:30 hores del 15 

de març de 2019. 

 

 

 

 

Signat:      Vist i plau: 

Violeta Rojas González    Jordi Fuster Simó 

Secretaria del CEESIB    President del CEESIB 


