
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CEESIB 

 

 

Data: 16 de març de 2018. 

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 2017. 

 

2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2017: 

2.1 Memòria d’activitats 2017. 

2.2 Balanç de comptes i liquidació del pressupost 2017. 

 

3. Aprovació pla de feina 2018. 

 

4. Aprovació del pressupost CEESIB 2018. 

 
5. Informacions. 

 
6. Precs i suggeriments. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Assistència: (19) 

 

1. María Antonia Amengual Cerdá. 

2. María del Pilar Arévalo Ordóñez. 

3. Andreu Barnés Serra. 

4. María del Mar Benedí Sastre. 

5. Francisco Javier Caparrós Bauzá. 

6. Isabel Cortada Marín. 

7. Victoria Faidella Planells. 

8. Marta Ferrer Coll. 

9. Jordi Fuster Simó. 

10. María Belén López-Higuera Marí. 

11. Mateu Mas Perelló. 

12. Marta Orcera Duel. 

13. Jaume Quetglas Payeras. 

14. Josep Lluís Riera Moll. 

15. Catalina Sampol Mas. 

16. Maria Victoria Suárez Bilbao. 

17. Margalida Francesca Tortell Sastre. 

18. Catalina Trobat Sbert. 

19. María de la Salud Tur García. 

 

Vots delegats: (8) 

- Ruth Aguinaco Amigó. 

- Ana María Aragón Mingorance. 

- Josep Miquel Bosch Zornoza. 

- Gabriel Estelrich Estades. 

- Antoni León Taltavull. 

- Fernando Medina Marín. 

- Maria Esperança Pons Truyol. 

- Eva Romero Recuero. 

 

També assisteix la secretaria tècnica del col·legi. 

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

- Disculpa l’absència, per motius de salut, de la secretaria (Violeta Rojas) i de la vocal 

(Mercedes Mora) de junta de govern. 

 

Punt 1. Lectura i aprovació de l’acta de la assemblea 2017. 

 

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 

2017, el balanç de comptes 2017, el pla de feina i el pressupost de l’any 2018. 

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

 



 
 

- Comenta 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 17 de febrer de 

2017. 
 

Punt  2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2017. 

 

El president, Jordi Fuster, aclareix 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 2017. 

 

2.1. Memòria d’activitats 2017. 

La vicepresidenta, Catalina Sampol, exposa la memòria d’activitats del 2017. 

El president destaca alguns punts de la memòria. 

- Es demana si hi ha preguntes o aclariments. 

No hi ha.  

 

2.2. Balanç de comptes i  liquidació del pressupost 2017. 

La tresorera, Marta Ferrer, desglossa la liquidació del pressupost de l’any 2017. 

- Informa del total d’ingressos y de despeses. 

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

La col·legiada Catalina Trobat felicita a la junta de govern per la disminució de despeses 

bancàries.  

No hi ha més intervencions. Es procedeix a la votació de la gestió del CEESIB de 

l’any2017: 

 

A favor: 27  En contra: 0  En blanc: 0  Abstencions: 0 

 

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

2017. 

 

Punt  3. Aprovació del pla de feina 2018. 

 

El president comenta el pla de feina del 2018. 

- Destaca el canvi d’estructura ja que hi ha noves vocalies. 

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

La tresorera exposa el pla de feina de tresoreria. 

El president repassa el pla de feina del càrrec de secretaria. 

La vocal de Menorca, Maria Victoria Suárez, comenta els objectius de la vocalia. 

La vocal d’Eivissa-Formentera informa dels objectius marcats per la vocalia per a l’any 

2018. 

La vocal Margalida F. Tortell exposa el pla de feina de la vocalia de comunicació. 

 



 
 

- Recalca que costa molt que la gent participi a la revista del col·legi i anima a les persones 

presents a col·laborar amb articles. 

La vocal Marta Orcera repassa el pla de feina de la vocalia de formació. 

- Destaca les VIII Jornades d’Educació Social que tindran lloc al mes d’octubre i el 

Congrés Internacional SIPS. 

La vocal Maria A. Amengual exposa el pla de feina de la vocalia d’àmbits i intervenció. 

- Apunta la importància de tornar a impulsar i posar en marxa els diferents grups de feina. 

El president explica el pla de feina de la vocalia sociolaboral i revisa el pla de feina de la 

comissió d’ètica i deontologia professional.  

Demana si hi ha dubtes sobre el pla de feina. 

La col·legiada Catalina Trobat pregunta sobre el procés d’escolarització compartida 

d’Eivissa.  

- Proposa al col·legi fer un escrit de posicionament sobre aquest tema. 

El president respon que aquest assumpte ja s’ha tractat a les reunions de junta de govern del 

CEESIB i que han traspassat el tema a la comissió d’ètica i deontologia professional. 

La col·legiada Isabel Cortada parla sobre el Catàleg Nacional d’Ocupació (CNO) i de les 

diferents categories dels educadors/es socials. 

- Creu que quan s’aconsegueixi la Llei d’Educació Social es podrà unificar la categoria. 

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

   

A favor: 27  En contra: 0  En blanc: 0  Abstencions: 0 

 

- S’aprova per unanimitat el pla de feina del CEESIB per a l’any 2018. 

 

Punto 4. Aprovació del pressupost CEESIB 2018. 

 

La tresorera, Marta Ferrer, explica les diferents partides pressupostàries per a l’any 2018. 

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’any 2018. 

   

A favor: 27  En contra: 0  En blanc: 0  Abstencions: 0 

 

- S’aprova per unanimitat el pressuposts del CEESIB per a l’any 2018. 

  

Punto 5. Informacions. 

 

Es projecta un vídeo de felicitació per a la col·legiada Isabel Cortada que ha estat 

nomenada membre honorífic del CGCEES. 

 

Punt 6. Precs i preguntes. 

   

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

consulta.  

 



 
 

El col·legiat Mateu Mas demana informació sobre el programa dels educadors/es socials als 

IES.  

El president comunica que és un projecte d’inversió a 3 anys i espera que tingui 

continuació. 

- Apunta que la intenció de l’Administració és que si el programa funciona, consolidar-lo i 

ampliar-lo. 

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 20:15 hores del 16 

de març de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat:      Vist i plau: 

Violeta Rojas González    Jordi Fuster Simó 

Secretaria del CEESIB    President del CEESIB 


