ACTA XLVII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Celebrada a Tarragona, el dia 23 de juliol de 2020, a les 19.30 hores en segona convocatòria,
amb el següent ordre del dia:

1. Memòria d’activitats del CFC 2019
2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2019
3. Presentació i aprovació de les propostes de destinació del romanent del 2019
4. Precs i preguntes

Hi assisteixen:
Lluís Soto
Ismael Martí
Silvia Quiñonero
Daniel Jiménez
Marlen Moreno
Alfons Mascaró
M. Teresa Serra
Míriam Bellido
Dani Freixes
Ramon Aiguadé

8250
2612
1771
57
12088
409
715
7930
2023
3820

Clara Bergé
Cristina Adillón
Mònica Ortiz
Noema Pérez
Roser Alfonso
Rafael Donat
Tania López
Cinta Mestre

11162
11046
12283
4598
2646
1510
11664
7735

Hi assisteix, amb veu però sense vot, l’assessor jurídic Sr. Antoni Cudós.

S’inicia a les 19.30 h, quan el degà dona la benvinguda als assistents i demana de fer un minut
de silenci per les víctimes de la pandèmia de la Covid-19. Tot seguit passa la paraula al secretari.
El secretari informa del funcionament de l’assemblea i explica les dues votacions que hi haurà,
una per aprovar els comptes de l’any 2019 i altra per aprovar la distribució del romanent dels
comptes del 2019. El secretari també demana als assistents si porten delegació de vot per tal
de poder-ho verificar i fer la recollida pertinent. A continuació dona la paraula al degà, Sr.
Ramon Aiguadé.

1. Memòria d’activitats del CFC 2019
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.
Una vegada explicats els aspectes fonamentals de la Memòria d’activitats del 2019, es dona
pas al següent punt de l’ordre del dia, tot cedint la paraula al vicetresorer del CFC, Sr. Lluís
Soto.

2. Aprovació de l’estat de comptes 2019, si s’escau
Pren la paraula el vicetresorer, que explica el resultat del balanç econòmic del pressupost del
2019 i l’estructura de la Memòria econòmica, amb una comparativa entre allò pressupostat i
allò executat l’any 2019.
Explica que l’auditoria del Col·legi ha estat aprovada satisfactòriament i fa un repàs del
tancament del pressupost punt per punt, començant per la partida d’ingressos i continuant per
la partida de despeses, i comentant que a la Memòria en paper –que també està penjada al
web- hi ha tota la informació i més, desglossada.
Un cop finalitzat el repàs del balanç econòmic, es dona pas al torn de preguntes. En no haverhi preguntes, es proposa donar pas a l’aprovació del balanç econòmic.
El secretari proposa l’aprovació, per part de l’Assemblea, del balanç econòmic del 2019
presentat per aquesta Junta de Govern.
S’aprova per unanimitat.

3. Presentació i aprovació de les propostes de destinació del romanent del
2019
A continuació, el secretari passa a votació la proposta de destinació del romanent de l’exercici
del 2019.
La proposta ha estat aprovada en Junta de Govern per presentar a l’Assemblea General per la
valoració i aprovació, si s’escau, dels participants.
El romanent de l’exercici 2019 és de 254.172 euros i la proposta de destinació del romanent
és:








80.000 € Ajuts als col·legiats afectats per la Covid-19
80.000 € Divulgació de la professió
10.000 € Formació
25.000 € Recerca Fisioteràpia - COVID-19
35.000 € Processos judicials intrusisme
15.000 € Canal de TV
9.172 € Projectes solidaris

Es posa a votació i s’aprova per unanimitat.

4. Precs i preguntes
El secretari dona pas al torn de precs i preguntes.
No hi ha cap prec ni pregunta.
El degà agraeix a l’Assemblea la seva participació i la dona per finalitzada a les 20.30 hores del
dijous 23 de juliol del 2020.

Vist-i-plau degà

Ramon Aiguadé i Aiguadé

Secretari

Daniel Jiménez Hernández

