
 

 
ACTA LI ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 

Celebrada simultàniament de forma presencial a la seu de l’Assemblea ordinària a Tortosa i 
telemàticament en format híbrid el dia 16 de juny de 2022, a les 19.00 h en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

 
 

1. Memòria d’activitats del CFC 2021. 
 

2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2021.  
 
3. Presentació i aprovació de les propostes de destinació del resultat del 2021. 
 
4. Precs i preguntes. 

 
 

Hi assisteixen personalment o telemàticament, així com per representació, 
els/les següents col·legiats/ades: 
 

 
Núm. Col. Nom i cognoms 

25 Antoni Cabot Hernández 
57 Daniel Jiménez Hernández 
409 Alfons Mascaró Vilella 
1771 Silvia Quiñonero Gómez 
2612 Ismael Martí Terradas 
2646 Roser Alfonso Pernias 
2746 Luciana Moizé Arcone 
3304 Maria José Gómez Cooper 
3820 Ramon Aiguadé Aiguadé 
6243 Yolanda Sànchez Retamero 
6450 Ana Tapia Gallego 
7735 Cinta Mestre Pedret 
8250 Luis Ignacio Soto Bagaria 
8412 Marta Escurriola Aragonés 
9655 Iván Marín Rosal 
10184 Pau Bestraten del Pino 
10440 Luz Adriana Varela Vásquez 
11162 Clara Bergé Ortínez 
11426 Mayte Serrat López 
11990 Pau Ferrés Godayol 



 

12088 Marlen Moreno Martínez 
12795 Raúl Arán Jové 
13382 Àlex Ginés Puertas 
13536 Inés Llasat Miró 
14278 Javier Jerez Roig 
15987 Miquel Vidal Franquet 

   
 

 
La informació de l’Assemblea s’ha posat a disposició de les col·legiades i col·legiats inscrits i 
s’ha tramès un vídeo explicatiu dels punts de l’ordre del dia, detallant la informació a debatre 
a l’Assemblea. 
 
S’inicia l’acte a les 19.00 h quan el degà dona la benvinguda als assistents, i passa la paraula 
al secretari, que informa del funcionament de l’assemblea i explica el sistema votacions. 
Informa als presents de l’existència de 2 espais de votació: l’assemblea presencial i els inscrits 
a l’assemblea de manera virtual, certificant els vots el secretari. El secretari cedeix la paraula 
al degà del CFC. 

 

1. Memòria d’activitats del CFC 2021 
El degà explica la Memòria d’activitats, que ja ha estat lliurada als assistents i publicada a la 
pàgina web col·legial, i fa un repàs dels diferents apartats i actuacions que s’hi detallen. En 
aquest sentit, informa que des del 2021 es posa a disposició dels inscrits un vídeo explicatiu a 
on, de manera detallada, es dona explicació de la Memòria i dels comptes anuals. 
Aquest sistema d’informació previ permet el desenvolupament d’una Assemblea més amena, 
amb la possibilitat de parlar i debatre més aspectes en el torn de precs i preguntes sense la 
necessitat d’allargar-se molt en l’horari. 
 
Una vegada explicats els aspectes fonamentals de la Memòria d’activitats del 2021, s’obre un 
torn de preguntes entre els assistents per si volen l’ampliació d’alguns dels punts explicats pel 
degà. Sense preguntes entre els assistents, es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

 
2. Aprovació de l’estat de comptes 2021, si s’escau 
El degà informa sobre el vídeo informatiu respecte dels comptes de l’any 2021 així com la 
documentació explicativa detallada dels mateixos. Cedeix la paraula a la tresorera Mayte 
Serrat. 
La tresorera indica als assistents que la part explicativa de l’estat de comptes ja ha estat difosa 
a través del vídeo explicatiu, i resta a disposició dels assistents per atendre les preguntes que 
considerin. 
Sense preguntes per part dels assistents, es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 

 



 

3. Presentació i aprovació de les propostes de destinació del romanent del 2021 
 

La proposta ha estat aprovada en Junta de Govern per presentar a l’Assemblea General per a 
la valoració i aprovació, si s’escau, dels participants. Inicialment es va valorar fer la proposta 
d’una assegurança de baixa laboral per a tots els col·legiats i col·legiades, però la darrera 
oferta que ens varen fer arribar no satisfeia la iniciativa que tenia la Junta de Govern, atès que 
era una assegurança tipus d’accidents. Per aquest motiu es va aprovar en Junta de Govern 
presentar la següent proposta: 
 
El romanent de l’exercici del 2021 és de 110.744,88 euros, i la proposta de destinació del 
romanent és: 
 

• Ajuts a la recerca, 20.000 euros 
• Ajuts a la formació, 40.000 euros 
• Aportació subvenció projecte I_Kono, 20.000 euros 
• Ajuts a famílies nombroses i monoparentals, 15.000 euros 
• FTP22, 15.744,88 euros 

Es passa a votació el punt 2 d’aprovació de l’estat de comptes de l’any 2021 i s’aprova per 
unanimitat.  

Es passa a votació el punt 3 de l’ordre del dia destí del romanent del 2021 i s’aprova amb 1 
abstenció i 27 vots a favor. 
 
4. Precs i preguntes 
Sense precs i preguntes dels assistents.   
 
Es procedeix en aquests moments a fer el sortegi dels xecs regal de 300, 200 i 100 euros de 
formació a través d’una pàgina web de sorteig anònima: 
 
Marta Escurriola Aragonés (8412), primer premi 
Miquel Vidal Franquet (15987 ), segon premi 
Antoni Cabot Hernández (25), tercer premi 
 
El degà dona per tancada l’Assemblea agraint als col·legiats i col·legiades la seva assistència  en 
aquesta Assemblea, i la dona per finalitzada a les 20.00 h del dijous 16 de juny 2022. 
 

Vist-i-plau degà Secretari 

     
     
Ramon Aiguadé i Aiguadé                                                Daniel Jiménez Hernández 
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