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III JORNADA PROFESIONAL
El Ejercicio de las Profesiones
de la Actividad Física y del Deporte:
Situación actual y perspectivas de futuro
CASTELLÓN, 27 de OCTUBRE de 2007
Patronato Municipal de Deportes de Castellón

El proper dissabte 27 d’octubre de 2007, celebrarem les III Jornades Professionals. La
Junta de Govern les està preparant amb molt d’esforç i esperem que desperten el suficient
interès entre el nostre col·lectiu. Després de les últimes Jornades realitzades en el mes de
maig de 2004 en la Fundació Esportiva Municipal de València, ja han passat més de tres
anys, ara és el moment de retrobar-nos tots i compartir uns moments amb els nostres
companys.
La Junta de Govern va decidir que el seu lloc de realització serà en Castelló, en el
Patronat Municipal d’Esports, amb una clara intenció de divulgar les nostres actuacions
també en aquesta província que ja feia temps que no visitàvem. A més, també tenim previst
realitzar unes properes Jornades en Alacant, i fer-les coincidir amb l’Assemblea Anual,
probablement en el primer trimestre del 2008.
Les Jornades tenen dos taules redones que tractaran dos temes de màxima actualitat.
En primer lloc s’informarà i es debatrà sobre la propera implantació (probablement en
setembre de 2008) dels nous estudis de grau i postgrau en el marc de la Convergència
Europea, sobre les ciències de l’activitat física i de l’esport, i la situació en que es trobaran els
estudis en eixe moment. A la taula estaran representades la Universitat Jaume I de Castelló,
la Universitat de València, la Universitat Catòlica San Vicente Màrtir, i la Universitat Miguel
Hernández d’Elx.
A continuació, i després del cafè i del temps de tertúlia, tindrà lloc la segona taula
redona, que tractarà la situació actual sobre la regulació de l’exercici professional i
l’avantprojecte de llei de les professions d’activitat física i esport, que està en tràmits en una
comissió interministerial. En ella també tindrem l’oportunitat de debatir sobre els aspectes
més novedosos que ens afecten a tots els professionals.
En acabar, es farà una Assemblea informativa i entregarem els premis del II Concurs
de Fotografia, al qual hi ha hagut moltes sol·licituds, i del II Premi d’Articles Científics.
Després de les Jornades es realitzarà un dinar per a tots els que desitgen assistir.
Desitgem que estes Jornades complixquen les vostres expectatives. I encara que ens
agradaria haver fet la difusió amb un poc més de tremps, pensem que seran tot un èxit tant
de participació com d’organització, i desitgem també, que tinguen una continuïtat anual o
bianual.

1

Noticies col·legials i professionals
Ja tenim a la vostra disposició les TARGETES COL·LEGIALS personalitzades. N’hem
fet 100 a color per a cada col·legiat. La seua distribució es farà en les III Jornades. Els que no
hi puguen assistir, les poden recollir en l’oficina de Burjassot o demanar que les enviem a
ports deguts. No obstant, la Junta de Govern, en la reunió de novembre, decidirà com es
realitzarà la distribució definitiva. A més està en impremta el nou CARNÉ COL·LEGIAL
personalitzat, el qual esperem que estiga a punt per repartir-lo també a les Jornades.
La pàgina Web ja s’està actualitzant. Poc a poc modificarem la informació antiga i la
substituirem per l’actual. No obstant, totes les novetats que arriben al COLEFCAFE ja s’estan
introduint en la pàgina principal.
El COLEFCAFE-CV participarà com entitat col·laboradora en el XXVIII Congreso
AETN de Natación y Actividades Acuáticas. Aquest prestigiós Congrés que organitza la
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València es realitzarà en
València els dies 19, 20 i 21 d’octubre. En el mes passat es va enviar un tríptic informatiu del
Congrés, no obstant els telèfons d’informació són 96 386 43 43 / 96 386 43 62, i els correus
electrònics són salvador.llana@uv.es i pedro.perez-soriano@uv.es
S’ha firmat un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per
organitzar el Màster en Organització, Gestió i Administració d’Entitats i Organitzacions
esportives. Amb la firma d’aquest conveni, tots els col·legiats podran gaudir d’un descompte
del 15% sobre la matrícula en qualsevol de les edicions mentre dure el mateix.
També s’ha firmat un nou conveni de col·laboració, en aquest cas ha sigut amb
l’entitat IMAGE FITNESS SL, mitjançant un company col·legiat que és el seu director tècnic
en la zona de València. Aquesta entitat Amb aquest conveni els col·legiats també guadiran
d’un descompte entre el 20% i el 30% en els seus equipaments esportius i de musculació, i
en les seues activitats de formació.
NOVETATS EN LES ACCIONS JUDICIALS!!! 3 RECURSOS ESTIMATS AL NOSTRE
FAVOR EN EL 2007!!!
Ajuntament de Benicarló. El passat 2 de febrer es va presentar un Recurs de
Reposició contra les bases que va convocar aquest ajuntament per a un Tècnic Esportiu, en
les que demanaven estar en possessió de la titulació de Magisteri; Diplomat en Educació
Física o haver superat tres anys de la Llicenciatura en Educació Física o equivalent o
superior. Doncs el passat 7 d’agost es va rebre una notificació amb la resolució de
l’Ajuntament que diu el següent:
“Primer. Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Xavier Tomàs Esmel,
amb DNI ..., president del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i ..., contra
l’apartat “requisits específics” de l’annex 3 de les bases específiques que regeixen la
convocatòria d’una plaça de tècnic Esportiu i, en conseqüència, anular l’apartat relatiu
a titulacions exigides i suspendre la respectiva convocatòria, atés que a la vista de les
funcions atorgades al lloc de treball cal classificar la plaça en l’actual subgrup A1 i, per
tant, exigir la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.”
Aquesta resolució de l’Ajuntament de Benicarló estimant el nostre recurs, s’uneix
a la que fa va fer el passat 21 de juny l’Ajuntament d’Alboraia per a la plaça de Tècnic
Mig d’Esports grup B i, a la de la Mancomunitat del Marquesat, el 24 de juliol, per a la
plaça de Coordinador Esportiu grup C.
ENHORABONA A TOTS ELS COL·LEGIATS!
A més, tenim pendents les vistes per als següents judicis:
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1. Onda. Gestor d’Esports grup A. Llicenciat en dret, ciències econòmiques o
educació física. Recurs d’Apelació amb vista per al 18 d’octubre de 2007.
2. Oriola. Tècnic mig d’esports. Diplomat en Magisteri especialitat EF o qualsevol
altra especialitat complementada amb formació en gestió esportiva, grup B.
Estem a l’espera de la vista per al Recurs Contenciós.
3. Picassent. 2 Coordinadors d’Escoles Esportives Municipals i Piscina Municipal,
grup C. Es va presentar un recurs d’Apelació i estem a l’espera de la vista.
4. Benigànim. Tècnic Esportiu grup B. Magisteri diplomat en EF o 3 anys de la
llicenciatura en EF. Vista per al Recurs Contenciós per al 26 de febrer de 2008.
5. Sant Joan d’Alacant. Tècnic Esportiu grup B. Diplomats en EF o 3 anys
llicenciatura EF. Vista del Recurs Contenciós per al 4 de novembre de 2008.
6. Alcalà de Xivert. Coordinador d’Esports i Joventut, grup B. Diplomat en
magisteri en EF o diplomat en EF o equivalent. Vista pel Recurs d’Apelació en
espera.
7. Sant Vicent del Raspeig. Tècnic Esportiu grup B, diplomat en magisteri
especialitat en EF. Vista del Recurs Contenciós per al 28 de setembre de 2008.
8. Requena. Gestor Esportiu grup B. Diplomatura, 3 cursos d’una llicenciatura o
cicle formatiu FP equivalent, enginyeria o arquitectura tècnica. Vista per al
Recurs Contenciós el 21 d’octubre de 2008.
9. Benicàssim. Coordinador Esportiu grup C per a batxiller. Vista del Recurs
Contenciós pel 12 de desembre de 2007.
10. Canals. Coordinador Esportiu grup C per a batxiller. Vista del Recurs
Contenciós pel 25 de novembre de 2008.
11. Mislata. Tècnic Auxiliar d’activitats esportives grup C per a Batxeller superior. A
la espera de la Vista pel Recurs Contenciós.
SITUACIÓ DEL CENS DE COL·LEGIATS
A data de 10 d’octubre de 2007, el cens de col·legiats s’ha situat en 463.
Registre d’altes des del 03/07/2007
CONDICIÓ

SITUACIÓ

NUMERO

COGNOMS

NOM

ALTA ULTIMA

C

E

12180 Sanchez Llupart Virginio

13/09/2007

C

E

12176 Sánchez Sáez

Juan Antonio

13/09/2007

C

E

12185 Prats Desé

Jose Raul

18/09/2007

Registre de baixes des del 02-06-2007
CONDICIÓ
C
C
C

SITUACIÓ
COGNOMS
NOM
NUMERO
BAIXA
MOTIU
B
MARTINEZ PARDO
ESMERALDO
11114 02/08/2007 PP
J
SENDRA TAVERNER ALFREDO
4243 28/08/2007 JUBILACIÓ
B
RUBIO CLAROS
MIREIA
10555 04/09/2007 PP

JUNTA DE GOVERN DE L’ICOLEFCAFE-CV
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