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PRESENTACIÓ
Estimats companys, l’anterior Junta de Govern ha arribat al seu fi. El procés iniciat fa 4 anys, amb la
presidència d’Antonio Campos, la qual vaig ocupar un any després, quan ell es va desplaçar a Madrid per motius
laborals, ha acabat. Les línes d’actuació s’han mantingut des del mandat de Jose Miguel Montesinos i han marcat un
caràcter reivindicatiu i emprenedor, que esperem mantindre per més anys. Agraïm als membres que han format part
d’estes Juntes el seu treball i dedicació.
Una vegada finalitzat el procés electoral, la nova Junta de Govern ha quedat composta per alguns dels
membres que ja han estat treballant en aquesta Junta en els últims anys, però també, per membres nous. Aquesta aire
renovador, esperem que supose un al·licient motivador per a seguir endavant amb els projectes que esperem dur a
terme en el mandat dels propers 4 anys. Aquest pot ser un període que marque un abans i un després en la nostra
professió, sobretot, si s’aprova a nivell estatal, la Llei de regulació de les professions de l’esport. A banda, a nivell
autonòmic, també tenim grans projectes pendents: la nova Llei de l’esport, la Llei de la Funció Pública, els recursos
contra places de director tècnic en ajuntaments que no són conforme a la llei, la nostra revista, els serveis i atenció
col·legial, la difusió del COLEF en actes, congressos, jornades i, en especial, als alumnes que es promocionen en les
facultats, la incorporació dels llicenciats en EF en l’atenció sanitària primària i, el control del intrusisme, entre els
més importants.
Cal destacar que en la primera reunió de la nova Junta, el passat 22 de gener, vam assistir 11 dels 12
components, cosa que no passava des de feia molts anys. Aquest fet, i la sensació de voler participar entre tots en
tirar endavant el COLEF, va fer que la llarga reunió, acabara amb un molt bon sabor de boca i amb esperances de
poder dur a terme totes o, al menys les més importants, de les tasques que encara tenim pendents.
La primera d’elles, enviar-vos la revista, que deureu tindre a les vostres mans i, que enguany, se’ns ha
retardat des de setembre, cosa per la que demanem disculpes. Agrair al seu director, Antonio Campos i el director
documentalista, Jose Miguel Medina, el seu esforç i dedicació.
La segona dur a terme les IV Jornades Professionals, si pot ser, abans d’estiu, les quals no vam poder fer
l’any pasat. La tercera, promocionar el pla de formació 2010, el qual esperem que desperte el vostre interès i que
vos apunteu a les diferents activitats. I, “les quartes”, totes les tasques que tenim pendents per realitzat en aquest
mandat que finalitzarà en desembre de 2013.
Per últim em despedixc de vosaltres, deixant-vos amb la informació del BIC núm. 71 i animant-vos a que
seguiu recolzant aquest col·lectiu i aquesta professió, que tant necessita de tots nosaltres. Gràcies a tots els que sou
col·legiats i gràcies a tots els companys que treballaran a partir d’ara en la nova Junta de Govern, tant en els càrrecs
de vocal (Marta Salvador, Josep Capsí, Ignacio Soler, Paco Orts, Nuria Aznar, Nuño Jiménez, Jose Luís Paños i
Gustau Marínez), com els que ocuparan un càrrec de major responsabilitat (Jose Miguel Montesinos, Vicente
Miñana i Nacho Gil).
Xavier Tomàs Esmel. President. Col. 8843.

QUOTES 2010
La quota col·legial per 2010 no ha augmentat. Ha quedat igual que el 2009 en 120€ pels
exercents i 60€ pels no exercents. La domiciliació es passarà el 5 de febrer de 2010. S’informa a aquells
col·legiats que per algun motiu no tenen encara domiciliada la quota que la facen efectiva entre els dies 5
i 28 de febrer.
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CONVOCATORIES I SUBVENCIONS
Resolució d'1 de desembre del 2009, de l'Ajuntament de Tavernes Blanques (València), referent a
la convocatòria per a proveir una plaça de Tècnic d'Activitats Físiques i Animació Esportiva, grup C1.
BOE, 16 de desembre, núm. 302.
Resolució 2470/2009, de 14 de desembre, per la que s'aproven els procediments selectius
d'ingrés i d'accés als Cossos de Professors d'Ensenyança Secundària, a places de l'àmbit de gestió de
l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra. En la resolució entre les vacants convocades hi ha
places per a l'especialitat d'Educació Física. B.O. de Navarra, 6 de gener de 2010.
Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés en la funció
pública docent, en Catalunya. DOGC, 12 de gener de 2010. Convocades 400 places de MEF.
Resolució GAP/5/2010, de 4 de gener, de convocatòria del procés selectiu per a proveir 3 places
del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, educació física. DOGC de 12
de gener de 2010.
Resolució de 10 de desembre del 2009, de la Direcció de Gestió de Personal del Departament
d'Educació, del País Baxc, per la que es fa pública la convocatòria de procediment selectiu per a l'ingrés
en el Cos de Professors d'Ensenyança Secundària, per la que es convoquen 18 places per a Educació
Física. B.O. del País Basc 11 de gener de 2010.

NOVA LLEI DE L'ESPORT-CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT
Segons les últimes informacions que hem tingut, pareix que aquesta llei està paralitzada de
moment. Estem a l’espera de que el CVE ens done noves notícies. Fins el moment no sabem si el
document de la llei recull les nostres propostes o no, i si aquest document ja ha arribat a una Comissió
Jurídicoconsultiva de les Corts on ens donaran també audiència a les entitats participants.

LLEI DE REGULACIÓ D’ALGUNES PROFESSIONS DE L’ESPORT
Estem treballant durant molts anys, junt amb altres entitats i, en especial, a nivell nacional des del
Consejo General del COLEF, per la Regulació de les Professions d’Activitat Física i Esport. En el 2007,
vam estar a prop d’aconseguir-ho, quan el Parlament de Ministres va tractar aquest tema i una comissió
d’experts, en la que estava el nostre expresident, Antonio Campos, va elaborar un avantprojecte de llei.
No obstant, el procés es va veure paralitzar per les eleccions a nivell nacional. En 2009 s’ha représ el
treball i les últimes noticies són que està a punt d’eixir el nou “Anteproyecto de ley sobre ordenación del
ejercicio de determinadas profesiones del deporte” que es podria aprovar en 2010.
El nostre vicepresident, Jose Miguel Montesinos, ens portarà de la reunió del Consejo General de
Colegios de EF a Cartagena, les últimes novetats al respecte de les que vos mantindrem informats. De
moment, al Web tenim penjat l’antic document de treball, del 2007.
Recordem que aquesta llei ja està aprovada en Catalunya i que, en febrer del 2009 es va publicar
en el BOE que entrava totalment en vigor.

COMISSIÓ DRETS I DEURES ESPORTISTA- CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT
Per altra banda, segons va informar el Director General d’Esports, tant en la reunió del Consell
Assessor de l’Esport com en els medis de comunicació, s’ha creat una Comissió de la Carta de Drets i
Deures de l’Esportista. En la primera reunió, celebrada l’1 d’octubre, va assistir el nostre vocal Nuño
Jiménez. En la segona reunió, celebrada el 5 de novembre, va assistir el nostre president, es van reunir
les aportacions i es va acordar fer un treball de síntesi per presentar-lo al Consell Assessor de l’Esport.
Aquesta comissió està formada pel president de la Comissió, D. Mateo Castellá Bonet, Director
General d’Esports, pel secretari, el cap del servei del CVE D. Jose Miguel Sánchez i, pels vocals D.
Antonio Buiges (Federació Esports Subaquàtics), D. Eugènio Jiménez (Federació Discapacitats), D. José
Joaquín Pérez (Ajuntament de Vinaròs) i D. Xavier Tomàs Esmel (COLEFCAFE), junt amb Nuño Jiménez
en la primera reunió.
La setmana següent, el Colef va enviar la seua proposta per a aquesta Carta. En aquesta es fa
referència a tant drets com deures i en tots els àmbits d’actuació que s’han considerat necessaris.
Fins el moment, no s’ha tingut més informació d’esta Comissió i el Consell Assessor de l’Esport
encara no s’ha reunit.
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AVANTPROJECTE DE LLEI PER A L'ORDENACIÓ I GESTIÓ DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
El nostre col·lectiu va mantindre una reunió en estiu de 2009 amb el Director General
d'Administracions Públiques per a sol·licitar participar en este esborrany presentant les al·legacions
oportunes. En el seu moment es van presentar les al·legacions, però no s’han tingut en compte en el nou
avantprojecte de llei. Per aquest motiu s’ha demanat una nova entrevista, amb el nou Director Tècnic, la
qual serà en el mes de febrer de 2010.

PERSONAL DOCENT PRIVAT-CONCERTAT: REUNIÓ AMB LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
També vam tindre una altra reunió amb el director general de Personal per a sol·licitar el control
del professorat que impartix EF en els centres privats i concertats. Este personal està obligat a col·legiarse, a més es van aportar la normativa i les sentències al respecte, però la Conselleria no controla este
requisit. Abans d'emprendre accions jurídiques, com es va fer en anys anteriors, i en les que el COLEF
va guanyar el judici, es va sol·licitar a la Conselleria d'Educació que prenga les mesures oportunes
perquè la inspecció supervise este professorat i estos centres. En el mes de setembre sol·licitarem de
nou una reunió per a veure que actuacions emprendrà la Conselleria per a controlar esta situació a la
qual no ens han respost, a més, vam sol·licitar també la reunió amb la Direcció General de Centres
Docents. En el mes de desembre hem sol·licitat de nou estes dos reunions, al no haver tingut resposta.
Ara pareix que la Direcció General de Centres Docents ens atendrà en febrer.

RESOLUCIÓ PREMIS, CONCURSOS I AJUDES A LA FORMACIÓ COLEFCAFECV 2009
Resultats “IV PREMI D’ARTICLES sobre “ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT”
Els autors i guanyadors del 1r. Premi d’Articles Científics d’aquest any 2009, valorat amb 400€,
han sigut Joan Mira Sarrió i Paloma Tortosa Enguix, amb l’article “La bicicleta com a mitjà d’activitat
física i transport”. Actualment estan preparant un curs de formació, al CEFIRE d’Ontinyent (València),
anomenat La bicicleta: el transporte mas sostenible, saludable y formativo para llegar a los centros
educativos, entre el 15 de febrer i el 6 de març.
Resultats “IV CONCURS FOTOGRÀFIC “ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT”
Oscar Juan Matheu Tomás, 1r Premi per “Aplec” amb 250€ i accèssit per “Veles e cel” amb
100€. Nieves Raquel Carpio Sánchez, Àccesit amb “Pyramid” i “Danza Aèrea”, amb 100€. La Junta de
Govern vol transmetre el seu agraïment a tots els participants dels concursos, i com no també donar
l’enhorabona als guanyadors.
IV CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS
Ajudes econòmiques per a l'assistència dels seus col·legiats a Congressos científics i
professionals relacionats amb l'activitat física i l'esport d'àmbit territorial i nacional, per un import global
de 400 €. No s’ha presentat cap sol·licitud per a aquestes ajudes.

NOTÍCIES COL·LEGIALS I PROFESSIONALES
A D. FERNANDO ÚBEDA MIR ; IN MEMORIAN colegiado 7864

“Recuerdo póstumo de nuestro COLEF desde esta publicación a quien durante toda una vida dedicada al y
para el deporte en su ciudad. Como concejal, como técnico del C.D. Castellón, como profesor del emblemático
I.E.S. Francisco Ribalta, como preparador de innumerables deportistas, ha luchado siempre por la dignificación de
nuestra profesión en todos sus ámbitos, escolar, político, competitivo y social. Desde el compromiso sin alabanzas.
Desde su cercanía, al compartir cada una de estas facetas con él. Valga nuestra gratitud y recuerdo como colectivo a
quien es considerado y reconocido como un referente en nuestro quehacer diario.”
Nuño Jiménez Walter. Vocal de la Junta del COLEFCV. Profesor del I.E.S. Francisco Ribalta (Castellón).
PROCÉS ELECTORAL 2009
El 27 de novembre de 2009, la Junta de Govern, va convocar un nou procés electoral, degut a
que el 31 de desembre finalitzava el període de manament de l’actual Junta. Una vegada finalitzat aquest
procés el 21 de desembre, degut a que no hi va haver més candidats que càrrecs vacants, sense
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necessitat de realitzar les votacions previstes pel 15 de gener de 2010, els càrrecs presentats es van
considerar electes a tots els efectes i la nova Junta de Govern ha quedat composta per:
Xavier Tomàs Esmel
Jose M. Montesinos Sanchis
VACANT
Vicente Miñana Signes
Ignacio Gil Bayot
Jose Luis Paños Picazo
Gustavo Martinez Serrano
Nuria Aznar Quilis
Francisco Orts Delgado
Josep Capsí Martí
Marta Salvador Tomás
Nuño Jiménez Walter
Ignacio Soler Ortells
VACANTS

President
Vicepresident
Secretari
Vicesecretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
2 Vocals

S’ha presentat en el COLEF, a càrrec de la Sra. Amparo Galbis, la nostra representant, LA
MEMORIA 2009, DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALACANT. Consta de l’Informe Anual de
les Reunions, el pressupost 2009 i l’Estructura d’Organització Administrativa Bàsica del Patronat.
A més també ens ha informat sobre la Relació de Personal Treballador en la qual s’ha previst una
plaça de Tècnic Mig d’esports, per diplomats universitaris, davant la qual ja s’ha enviat una carta a la
Presidenta del Patronat posicionant-nos en contra. Si finalment ixira la convocatòria publicada en el
BOPV es presentaria el corresponent Recurs de Reposició i/o Contenciós Administratiu.
En el mes de setembre, el nostre company col·legiat, Francisco Marí, va obrir l’Escola de Danses
BALLART a Picassent, carrer Sant Joan 50.
El passat 4 de gener de 2010 es va certificar un informe favorable al “Master de Investigación e
Intervención en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València”, solicitat
al COLEF mitjançant el professor Dr. José Devís Devís.
També s’ha realitzat un informe favorable, al projecte d’investigació “Análisis y desarrollo de
tests de campo para la evaluación de la estabilidad del raquis y la resistencia de los músculos del
tronco en la actividad física y el deporte” proposat i dirigit pel professor col·legiat Francisco J. VeraGarcía, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
S’ha signat un conveni de col·laboració amb l’entitat NEOGYM CENTER, dirigida pel col·legiat D.
Luis Berbel. En virtut d’aquest conveni, es posarà un enllaç en el Web, es faran activitats de formació i
l’entitat aplicarà un descompte pels col·legiats als seus serveis.
També estem en procés de signar un altre conveni de col·laboració amb el nostre company
col·legiat Juan Angel Mañas, qui ha constituït una empresa de preparació i entrenament físic. Es faran
activitats conjuntament i es posarà un enllaç en el Web.
El 13 d'octubre del 2009, rebem en la seu del col·legi un e-mail del Professor D. Pedro Ángel
López Miñarro, de la Universitat de Múrcia en el que ens presentava els continguts digitals de
l'assignatura “Actividad Física”, que es troben disponibles en obert en el portal de l'OCW (Open Course
Ware) de la Universitat de Múrcia: http://ocw.um.es/cc.-sociales/actividad-fisica-para-la-salud
Felicitem a la nostra companyera, Encarna Planells, per la defensa de la seua Tesi
Doctoral: Fuentes documentales y testimoniales para el estudio de las Artes Marciales en España: JuJutsu, Judo y Aikido.
Aquesta va ser defensada l’any passat, en concret, el dia 21 de juliol de 2009, a la Universitat de
Barcelona – Barcelona, obtenint el grau de Doctora amb la qualificació d'Excel·lent "Cum Laude". En la
Tesi, es tracta de la història d'aquestes tres Arts Marcials, cóm i quan varen aparèixer a Espanya a més
de la forma en que es varen difondre en aquest mateix país. ENHORABONA!

ACTES DE FORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I DIVULGACIÓ COL·LEGIAL
JORNADA D “ATIVITAT FÍSICA, ESPORT, COOPERACIÓ I INCLUSIÓ”,
El 25 i 26 de febrer de 2010, tindrà lloc en la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de
València, la Jornada, la qual part amb l'objectiu de sensibilitzar els estudiants i professionals de l'Activitat
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Física i l'Esport sobre les possibilitats de l'exercici físic en l'ajuda als grups humans desfavorits, en la
doble vessant de la cooperació al Tercer Món i la inclusió en la nostra societat.
Les inscripcions s’han de realitzar abans del 12 de febrer a la Secretària de la FCCAFE.
En el mes de gener, es va mantindre una reunió amb el degà, el Sr. Victor Tella, entre la qual es
va sol·licitar establir un conveni de col·laboració per a la formació dels col·legiats i per a la certificació
dels cursos. També es va demanar que ens deixen fer una assemblea informativa als alumnes de 5è
curs per a informar-los de les actuacions del COLEF i de la seua possible col·legiació.
IV CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ D’ELX.
Aquesta Universitat organitza en octubre del 2010 el IV Congreso Internacional de la Asociación
Española de Ciencias del Deporte, del qual el COLEF serà una entitat col·laboradora. En virtut d’aquest
acord es posarà un stand en el Congrés i farà difusió.
Per altra banda, també s’ha sol·licitat fer una reunió o assemblea informativa amb els alumnes de
5è curs d’EF que enguany seran la primera promoció.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA- SAN VICENTE MARTIR
Estem pendents de tindre una entrevista amb la degana de la Facultat d’Educació Física d’esta
Universitat per establir també un conveni de col·laboració per a la formació i per a donar informació del
COLEF als alumnes de 5è curs.
MÁSTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, FUNDACIÓN
VALENCIA C.F.-ADEIT “DISEÑO DE GRANDES INSTALACIONES DEPORTIVAS
El COLEFCAFE ha col·laborat en la 1a Edició del “Máster en Dirección Estratégica de
Organizaciones Deportivas, Centro de Formación Fundación Valencia C.F. “Diseño de Grandes
Instalaciones Deportivas”. Aquesta Jornada del Màster s’ha realitzat els dies 28, 29 i 31 de gener de
2010 en la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT). En virtut d’aquesta col·laboració es realitza un 50%
de descompte pels col·legiats.
I CONGRÉS DE CIÈNCIES DE SUPORT AL RENDIMENT ESPORTIU.
El COLEF va participar com a entitat col·laboradora i en el Comité Organitzador d'este Congrés
que va organitzar el Consell Valencià de l'Esport, del 26 al 29 de novembre del 2009.
El Colef va estar present en el Congrés amb un Stand des del que es va donar informació.
GRUPS DE TREBALL, SEMINARIS I CURSOS DE FORMACIÓ
El Pla de Formació Anual 2010 del COLEF, segons Conveni de col·laboració amb la Conselleria
d'Educació, està format per cursos de formació, seminaris i grups de treball.
Recordem que este Pla es presenta cada any en el mes de gener i que es pot presentar una 2a
edició al juliol. Els requisits són que el coordinador siga col·legiat i que la duració siga de 30 hores. Les
certificacions les emet la Conselleria i es puntuen com a mèrits per a les oposicions, amb 0,2 per curs,
0,5 per participar en un grup de treball o seminari i 0,6 per coordinar-lo, pel personal docent en centres
privats o inscrit en alguna borsa de treball. A banda, el COLEFCAFE també emet la seua certificació per
la resta d’assistents.
Per aquest curs, estem pendents de signar un conveni amb la Universitat per a la certificació dels
cursos de formació pel personal que no és interí ni treballa en un centre privat.
El pla està regulat per les ordes de 9 i 10 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació.
GRUPS DE TREBALL 2010
Grup
Cuaderno de Deportes
La Força com Capacitat
Física bàsica
La Pilota Valenciana:
Aplicacions Pràctiques
LOM

Projecte

Coordinador

“Compilación de Contenidos Teóricos sobre Deportes
para 3º E.S.O.
“La Força com capacitat Física bàsica”

Lorenzo Rubio

“La Pilota Valenciana: Aplicacions Pràctiques”

Míriam Tormo

“Las Lesiones Deportivas más frecuentes en la clase de
Educación Física”
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Franco Tormo

Vicente Sabater

Cames Llargues
Ed, Física Secundaria
Recursos Docents: Les
activitats rítmicoexpressives
Jugando con nuestros
antepasados
Docents

“Esports de combat com a contingut educatiu;
Aproximacó a la Lluita canaria i al Grappling
“ Calentamiento global y específico”
“ Activitats Rítmiques i expressives per a l’aula d’E.S.O.

Jaume Cardona
Paloma Avila
Nuria Aznar

“Los Juegos populares y tradicionales de la Comunidad
Valenciana”
“Tractament de la Condició Física en el context educatiu”

Guillem Climent
Laura Bixquert

SEMINARIS
Oranitzador
COLEFCAFE

Títol

Coordinador

La llei de l’esport i la regulació de les professions de
l’educació física i l’esport a la Comunitat Valenciana en
els seus àmbits: educació, entrenament, salut i gestió.

Xavier Tomàs

CURSOS DE FORMACIÓ
Oranitzador

Títol

Coordinador

COLEFCAFE

La pilota valenciana en el nou currículum
d’EF

Ignacio Soler

COLEFCAFE
COLEFCAFE

L’ús del Webloc com a eina docent en EF
Xecball, el nuevo ajedrez motriz

Xavier Tomàs
Josep Capsí

COLEFCAFE i
NEOGYM
CENTER
COLEFCAFE

Ejercicio físico y estabilidad de la columna
vertebral. Una nueva visión basada en la
biomecánica
Iniciació a la investigació docent en EF

Ignacio Gil

Vicente Miñana

Professors

Període

Roberto Carlos
Navarro
Ignacio Soler
Manolo Conca
Joan Pere Molina
Gustavo
Martínez
Luis Berbel
Eduardo Sieso

Març

Pepe Devís
Víctor Pérez
Luís Antolín
S. Valencia
Dani Martos
Jorge Fuentes
M. Villamón

Setembre
a
desembre

Abril i maig
Abril
Maig

Els interessats poden realitzar ja la seua inscripció en el COLEF.
REVISTA CIENTÍFICA. ACTIVITADAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN
Ja hem iniciat l’enviament del número 10 de la revista. Demanem disculpes pel seu retard. Aquest
número es correspon al I semestre del 2009 i estava previst que es publicara en setembre de 2009. El
següent número, l’11, del II semestre del 2009, esperem que estiga a publicat a finals de febrer.
D’aquesta manera ens posaríem al dia en la periodicitat de la revista, mantenint-la semestral. El següent
número, el 12, correspondrà al I semestre 2010, gener-juny, i es publicarà en juliol.
A banda de poder publicar els articles científics que envien els interessats i el premi d’articles
científics del COLEF, es valora la possibilitat de publicar els accèssits. Pels propers números vos animem
a que ens envieu les vostres investigacions i els vostres treballs en qualsevol àmbit: educació,
entrenament, medi natural, etc. Podeu enviar les propostes a colef@telefonica.net
ÚLTIMES NOVETATS ADQUIRIDES
 Apunts. Educación física y deportes. Dossier. El deporte, entre lo local y global. 3r trimestre
2009. número 97.
 Renobell, G. (2009). Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. INDE. Barcelona.
 Revista de educación física. Renovar la Teoría y la Práctica. Número 115. 2009.
 Revista de entrenamiento deportivo. RED. Tomo XXIII. Nº2. 2009.
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Encara tenim a la venda els últims exemplars disponibles del llibre del Sr. Gustavo Martínez
Serrano, Ajedrez (2008) a la venda amb un preu reduït pels col·legiats de 5€.
També posem a la venda exemplars dels dos llibres que va publicar el COLEF en el 2008, junt
amb Tirant lo Blanch, del llibre dels autors Martínez Serrano, Pablos Abella, Campos Izquierdo i Mestre
Sancho, Los recursos humanos de la actividad física y del deporte i Las entidades de la actividad física y
del deporte. Estado actual y perfiles, a un preu de 20€ cada exemplar.
REUNIONS, JUNTES I ASSEMBLEES
REUNIONS JUNTA DE GOVERN DEL COLEFCAFE.
La nostra Junta de Govern s'ha reunit l'any 2009 en 11 ocasions: 06 de febrer, 2 i 13 de març, 24
d'abril, 29 de maig, 3 i 21 de juliol, 25 de setembre, 14 i 27 de novembre i 21 de desembre.
REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL COLEFCAFE.
L'Assemblea General de col·legiats va ser convocada per al 5 de juny del 2009 i es va realitzar en les
oficines del Colef.
LA REUNIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EF, es va celebrar
enguany en Cartagena, del 29 al 31 de gener i va assistir el nostre vicepresident, i tresorer del Consejo,
el Sr. Jose Miguel Montesinos.
En aquesta reunión s’han tractat temes com la nova Llei de regulació de les professions de
l’esport, la Llei Omnibus sobre les profesions de col·legiació obligatòria, si en el futur hi haurà un col·legi
per diferents professions o serem 4 col·legis diferents, un per cada professió que estableix la nova llei de
regulació de les professions esportives, l’informe del director de la revista REEF, el informe del
representant d’EUPEA, l’aprovació dels comptes 2009 i dels pressupostos 2010, i la discussió i votació
de les propostes dels Col·legis autonòmics. Sens dubte, serà una reunió que presenta uns assumptes
molt importants i determinants pel futur de la nostra professió.
ACCIONS JUDICIALS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
Fins el moment tenim 16 sentències i judicis pendents de resolució, que són els següents:
Benicàssim. Sentència 064/2008. Jutjat contenciós administratiu núm. 1 Castelló. Tècnic Esportius
grup B, diplomat en EF o superar 3 cursos llicenciatura EF. El 13 de febrer del 2008 es desestima
el Contenciós Presentat. La sentència d'Apel·lació és pel 18 de maig del 2010.
Oriola 2007. Recurrida la mateixa plaça de 2005, Tècnic mig d’esports. Es presenta un nou R.
Contenciós. Estem a l'espera de les conclusions de la tramitació escrita, sentència en 2010.
Benigànim. Tècnic Esportiu grup B, Magisteri diplomat en EF o 3 anys de la llicenciatura en EF.
Desestimat la R. Contenciós, en espera de la sentència d'Apel·lació en 2010.
Canals. Coordinador Esportiu grup C per a batxiller. Desestimat la R. Contenciós. En espera de la
sentència del R. D'Apel·lació en 2010.
Vinaròs. Coordinador Esportiu i una de Professor d'Esports, grup A2. En espera de la vista del R.
Contenciós per al 31-03-2010 a les 10h.
Xilxes. Oficial d'Esports, grup C1. Presentada la demanda per procediment abreviat, acceptada i vista
del judici pel 4 de febrer de 2010.
Benaguasil. Director d'Activitats Esportives i un Gestor d'Àrea d'Esports, grups C. En espera de la
vista per judici del R. Contenciós per juliol del 2010.
Patronat d'Esports de Castelló. Gestor Esportiu, Tècnic Mig, grup B, i una plaça d'Assessor
d'Instal·lacions Esportives, grup B. Presentat Contenciós. Es troba en procediment en el TSJ.
Oliva. Gerent Esportiu, grup A2, Diplomat en EF. Presentat R. Contenciós. Es troba en la fase final
escrita del TSJ. La sentència eixirà en 2010.
Universitat de València. Tècnic Superior en EF, grup A1, per a qualsevol llicenciatura, enginyeria o
arquitectura. Vista oral realitzada al Gener del 2009 desestimat pel Jutjat. Presentat R.
d'Apel·lació. En espera de la sentència.
La Nucia. Tècnic d'Esports, grup A, administració general, per a qualsevol llicenciatura. R. De
Reposició presentat a l'octubre del 2008. Vista del judici del R. Contenciós que es va presentar en
maig del 2009, pel 07-11-2011.
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Benetússer. Coordinador Esportiu, C1. L'Ajuntament desestimació la R. De Reposició presentat al
novembre del 2008. R. Contenciós presentat al maig del 2009. L’Ajuntament estima parcialment el
recurs. La vista ha sigut el 27-2-2010.
Diputació de Castelló. 2 professors d'EF, Diplomats en EF, grup A2, amb funcions de docència en
ESO i en el Centre de Tecnificació La Penyeta. La Diputació desestimació el Recurs de Reposició.
R. Contenciós-Administratiu presentat al març del 2009. Vista per al 17-06-2010.
Almenara. Departament de Servicis Esportius amb un Coordinador Zona Esportiva (laboral fix) i un
director d'Escoles Esportives (laboral temporal), els dos amb Certificació Escolar. Presentat R. de
Reposició al març del 2009. Presentado R. Contenciós. El judici és en juliol del 2010.
La Vall d'Uixó. 1 Gestor Esportiu per promoció interna a grup C. 4 places de la Relació de Llocs de
Treball: Gestor Esportiu C1, Tècnic Auxiliar Esports E, 2 Coordinadors Esport Escolar, grup IV.
S'ha presentat en 2009 un Recurs de Reposició i Contenciós. Ara està en el TSJ per a judici.
A més, encara estan pendents de resolució estes dos sentències favorables al COLEFCAFE, contra
les quals els respectius ajuntaments van presentar un R. d'Apel·lació.
SANT VICENT DEL RASPEIG. Sentència 486/2008 favorable al COLEFCAFE, Jutjat ContenciosoAdministraivo núm. 2 Alacant. Tècnic Esportiu grup B, diplomat en magisteri especialitat en EF.
L'Ajuntament ha presentat un R. D'Apel·lació.
SANT JOAN D'ALACANT. Sentència 487/2008 favorable al COLEFCAFE, Jutjat contenciós
administratiu nombre 2 Alacant. Tècnic Esportiu grup B. Diplomats en EF o 3 anys llicenciatura EF.
L'Ajuntament ha presentat un R. D'Apel·lació.
NOVES SENTÈNCIES I RESOLUCIONS.
RESOLUCIÓ FAVORABLE AL COLEFCAFE DE L’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER
“Notificació de l'Ajuntament de Benetússer, en referència al Recurs de Reposició que va
interposar este Col·legi Professional contra el Decret 1154/2008 Oferta d'Ocupació Pública 2008 d'este
Ajuntament” La notificació estima parcialment el Recurs, particularment en la classificació del lloc de
treball Coordinador Esportiu Grup C1, el qual es va desestimar el 26 de març del 2009.
La notificació modifica l'Oferta d'Ocupació del 2008 excloent esta plaça i incoa procediment
tendent a modificar el lloc de treball, amb la finalitat d'ajustar-ho a la normativa en matèria de titulacions
esportives. Este Col·legi Oficial seguirà avant amb el juí fins a aconseguir que es dicte una sentència,
com les anteriors, que obliguen a l'ajuntament a reclassificar esta plaça com de grup A1, per a llicenciats
en EF o CCAFD, cosa que l'ajuntament no aclarix.
SENTÈNCIES FAVORABLES FINS A DATA DE HUI
Paiporta (director escuelas deportivas con bachiller), La Vilajoiosa (técnico deportivo con
diplomatura), Requena (gestor deportivo grup B) San Vicent del Raspeig i San Joan d’Alacant
(técnico deportivo grupo B, en els dos casos).
AJUNTAMENTS QUE HAN ESTIMAT EL NOSTRE RECURS EN 1a INSTÀNCIA
Gata de Gorgos (coordinador deportivo grup E), Almassora (técnico medio deportes, grupo B),
Benicarló (técnico deportivo grupo B), Alboraia (técnico medio deportes grupo B), Mancomunitat
Marquesat (coordinador deportivo grupo C), Benetússer (coordinador deportivo grupo C1).
SITUACIÓ DEL CENS DE COL·LEGIATS
En data 31 de gener del 2008, el cens de col·legiats es va situar en 484, el 30 de juliol del 2009
en 475 col·legiats degut a una gran quantitat de baixes, principalment per petició pròpia.
A 22 de gener de 2010, es va quedar en 491, dels quals, 47 són No Exercents, 441 són Exercents i 3
Habilitats.
REGISTRE D’ALTES des de 01/07/2009
NUM
COGNOMS
NOM
Data
13221 Bru Guzman
Enrique Javier
21/07/2009
13222 Lopez Santos
Angel
28/07/2009
13223 Aparisi Beltran
Victor
28/07/2009
13281 Berenguer O'shea José
25/09/2009
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REGISTRE D’ALTES des de 01/07/2009
NUM
COGNOMS
NOM
Data
13282 Vidal Jorro
Javier
25/09/2009
13283 Sanchis Serrano
Rubén
25/09/2009
13284 Lozano Gutierrez
David
25/09/2009
13285 Cruz Perez
Juan
25/09/2009
13287 Sanchis Montesinos David
01/10/2009
11288 Martínez Faherty
Damian
01/10/2009
11394 Torregrosa Abril
Ignacio
10/10/2009
12353 Casas Roman
Escarlata S.
28/10/2009
12237 Cano Dueñas
Sebastian
28/10/2009
13350 Planes Martinez
Jorge
28/10/2009
13391 Nieto Maestre
Claudio
11/11/2009
13393 Atienza Gago
Rodrigo
11/11/2009
13392 Lacarra Palomino David Santiago
11/11/2009
13401 Garcia Perez
Francsico
18/11/2009
11779 Soriano Martín
Victoria
20/11/2009
13437 Prieto Guillem
Angel Ignacio
27/11/2009
13438 Cervera Raga
Víctor
27/11/2009
13472 Martínez Iglesias
Francisco J.
22/01/2010
13505 Vicente Santamaría Álvaro
22/01/2010
13506 Orengo Estruch
Daniel
22/01/2010
REGISTRE DE BAIXES DES DE 24/07/2009
COGNOM
NOM
NUM. BAIXA
MOTIU
Gabarda Alfaro
Carlos
6353 10/09/2009 Pet. pròpia
Nogueras Carrasco
Miguel Ángel 10350 22/09/2009 Pet. pròpia
Segura Tortosa
Andrés
8164 07/10/2009 TRASLADO
Calero Belda
Julián
9521 14/11/2009 Pet. pròpia
Ortiz Cervera
Vicent
5961 11/12/2009 Invalidesa
Martínez Moya
Pedro
9248 21/12/2009 Morositat
Lis Gimenez
Carmen
1096 31/12/2009 Jubilada
Lázaro Salas
Sergio
12683 31/12/2009 Petició Pròpia
Del Valle Montenegro Monica
13137 22/01/2010 Traslado Exp.
Arigani

ATENTAMENT, LA JUNTA DE GOVERN
Burjassot, passeig El Rajolar 5a, 46100. Telèfon 963636219, Fax 963643270, email:
colef@telefonica.net , WEB: www.colefcafecv.es. Dilluns de 16.30 a 20.00h i els dimecres i divendres de
11 a 13h i de 16.30 a 20.00h.

Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i
en Ciències de l´Activitat Física i de l´Esport de la Comunitat Valenciana
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