ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 2022
Votació Presencial
Data: 26 de maig de 2022
Hora: 18:00h
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou · Arquitecte Gaudí 2 · 25280 Solsona
Votació Telemàtica
Fins el dia 26 de maig de 2022 a les 24h
A causa de les restriccions per la covid, les darreres assemblees generals s’han
realitzat de forma telemàtica, segura, àgil i participativa. Amb aquest bagatge,
s’ha considerat en aquesta edició de l’assemblea general, de continuar oferint als
socis poder votar de forma telemàtica, i també s’hi afegeix la possibilitat de votar
presencialment el darrer dia del període.
En data 11 de maig s’envia als socis/es la convocatòria amb l’ordre del dia de
l’assemblea general 2022, amb sis punts:
1. Aprovació, si s'escau, de l’acta de l'Assemblea de l'any anterior.
2. Aprovació, si s'escau, de l’estat de comptes 2021 i activitats realitzades.
3. Pressupost 2022.
4. Modificació estatuts per poder votar telemàticament en el futur.
5. Renovació de càrrecs
6. Precs i preguntes.
En data 17 de maig, es fa arribar als socis/es, per correu electrònic les indicacions
(enllaç: http://www.associaciofenix.cat/associacio/assemblea-general) per poder
consultar els documents i exercir el vot mitjançant un formulari, o bé, contestant
al mateix correu amb la resposta SI/NO/ABSTENCIÓ a cada punt de l’ordre del dia
fixant com a data límit el dia 26 de maig fins a les 24h. També es dona la
possibilitat de fer la votació de forma presencial en la celebració de l’assemblea
general fixada pel mateix dia 26 a les 18h al Casal Cívic de Solsona.
Resum dels vots emesos:
•
•
•
•

Total Socis a maig de 2022: 176
Vots emesos per formulari web: 24
Vots emesos de forma presencial: 2
Total vots emesos: 26

Vots per cada punt:
1. Aprovació, si s'escau, de l’acta de l'Assemblea de l'any anterior.
•
•
•

Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat l'acta de l'Assemblea General de Socis celebrada
telemàticament fins el 7 de maig del 2021.
2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2021 i activitats realitzades.
En l’assemblea presencial es presenta per part del president els documents de
l’estat de comptes i la memòria de gestió de l’exercici 2021
•
•
•

Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat l’estat de comptes de l’exercici i la memòria
de gestió de l’exercici 2021
3. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l'any 2022.
En l’assemblea presencial es presenta per part del president pressupost per a
l’exercici 2022
•
•
•

Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat els pressupostos per l’exercici 2022
4. Modificació estatuts per poder votar telemàticament en el futur
Per tal de tenir la possibilitat de poder seguir votant de forma telemàtica en
futures assemblees generals es proposa un canvi en els articles 11 i 17 dels
estatuts
•
•
•

Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat la modificació estatuts per poder votar
telemàticament en el futur
5. Renovació de càrrecs
En aquesta convocatòria hi ha els càrrecs de la junta directiva de president,
vicepresident, tresorera i quatre vocals que acaben el període de 4 anys
marcats pels estatuts i es proposa la seva reelecció.

•
•
•

Vots a favor: 25
Vots en contra: 0
Abstencions: 1

S'aprova per majoria la renovació de càrrecs. Quedant de la següent forma:
•
•
•
•
•
•
•

President: Jordi Riart Vendrell
Vicepresident: Jordi Riu Amblàs
Tresorera: Rosa M. Santaeulàlia
Vocal: Claustre Baixas Vicens
Vocal: Immaculada Soler
Vocal: Lourdes Villaró
Vocal: Maria Besora Orrit

5. Precs i preguntes
Salvador Riart felicita a l’associació per tan bona feina.
L'Assumpta Blanch, expressa que la seva abstenció al punt de renovació de
càrrecs és deguda a que no sap quins càrrecs s’han renovat.
Maria Besora demana quants socis té actualment l’associació. Actualment som
176 socis.
Lourdes Villaró exposa que hi ha algun soci nou que no ha rebut la convocatòria
de l’assemblea. S’acorda que es repassaran i revisaran les adreces dels socis
que tenim registrades amb les que van donar en la inscripció per tal que les
futures convocatòries puguin arribar a tothom.

En la present acta s’annexen els documents votats en els diferents punts de l’ordre
del dia.
I sense més qüestions, a les 18:30h finalitza l’assemblea general presencial i a les
24h finalitza el procés telemàtic de realització de l’assemblea general anual.

Jordi Riart

Ramon Baiget

President

Secretari

MEMÒRIA DE GESTIÓ – ANY 2021
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
RESUM PRESTACIÓ SERVEIS
RESUM COMUNICACIÓ

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
Tot i el context de pandèmia, que ens ha obligat a disminuir les interaccions socials,
l’associació en la mesura que ha pogut ha continuat participant i organitzant activitats
per poder dur a terme els seus objectius de prevenció de la malaltia, difusió i captació
de fons per finançar els serveis que ofereix a malalts de càncer i les seves famílies.
Durant l’any 2021 s’han dut a terme les següents activitats:
del 26 d’abril fins el 7 de maig
ASSEMBLEA GENERAL
Celebració de l’Assemblea General de Socis de l’Associació Fènix de forma
telemàtica. Els socis de forma telemàtica van poder consultar els documents a
aprovar i exercir el seu vot.
dissabte 15 de maig
XVII TROBADA del VOLUNTARIAT en l’ÀMBIT ONCOLÒGIC
XVII Trobada del Voluntariat en l’àmbit oncològic organitzada per la FECEC i
celebrada de forma virtual. Vam poder-hi assistir gràcies a la col·laboració de
l’Escola Arrels que ha facilitat una aula i els equips informàtics necessaris per
participar en la jornada.
diumenge 30 de maig
FIRA de SANT ISIDRE
Dins la programació de la Fira de Sant Isidre, ha tingut lloc el concert de Tom
Savage, destinant la recaptació a taquilla inversa per a l’Associació Fènix.

divendres 11 i dissabte 12 de juny
CAMPANYA “POSEM-LI PEBROTS al CÀNCER”
Participació en la campanya de recaptació “Posem-li pebrots al càncer”
organitzada per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) i
supermercats Condis. Vam ser presents en els supermercats d’Oliana i Solsona.
dissabte 18 de setembre
PRESENTACIÓ del LLIBRE “289 días” a OLIUS
Es presenta el llibre «289 días» de Míriam Garcia i Albert Colell, a la sala d’actes
de l’ajuntament d’Olius, un relat en primera persona que posa de manifest el
procés de lluita contra el càncer des de l’experiència i la visió intimista de
l’autora i també des de la perspectiva de l’Albert, el seu fill de 10 anys.
dimecres 6 i divendres 8 d’octubre
X SETMANA CATALANA de la PREVENCIÓ del CÀNCER
Més de cent setanta nens i nenes dels centres escolars de Solsona han
participat a «l’Hort d’en Marçal», una activitat pedagògica per menjar sa,
emmarcada dins la X Setmana Catalana de la prevenció del càncer, que promou
la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), en col·laboració amb
l’Associació Fènix
dissabte 16 d’octubre
BANYS de BOSC
L’Associació Fènix organitza conjuntament amb el Centre Sanitari de Solsona,
una nova edició de Banys de bosc, la primera després de l’aturada a causa del
covid.
dimarts 23 de novembre
DONACIÓ de FAMILIARS de GENÍS COLELL
Una obra pòstuma d’en Genis Colell, beneficia l’associació Fènix. La família i els
amics d’en Genis Colell, traspassat l’any 2018, han cedit els beneficis d’una
obra dissenyada per en Genís per a l’empresa Exquisitàrium d’Oliana i que
enguany s’ha pogut dur a terme.
divendres 26 de novembre
PRESENTACIÓ del LLIBRE “289 días” a SOLSONA
Es presenta el llibre «289 días» de Míriam Garcia i Albert Colell, a la sala
Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató de Solsona. L’acte ha
comptat de l’apunt musical del músic solsoní Eduard Gener

dissabte 4 de desembre
FIRA del TIÓ de SOLSONA
Participació en la fira del Tió de Solsona amb un estand venent articles de nadal
per recaptar fons pels finançar els serveis que ofereix l’associació.
divendres 10 de desembre
MIELOMA MÚLTIPLE
Recerca de pacients amb «Mieloma Múltiple». Fènix ha fet una crida dirigida a
les persones que els hagin diagnosticat aquest tipus de càncer hematològic
amb la voluntat d’implementar un programa específic.

RESUM DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 2021
El nombre de sessions i usuaris que han utilitzat els serveis de Fènix durant l’any 2021
han estat:
FISIOTERÀPIA
S’han fet 64 sessions de 45’ a un total de 6 persones. (5 dones, 1 home)
PSICOONCOLOGIA
S’han fet 46 sessions a un total de 32 persones. (31 dones, 1 home)
NUTRICIÓ
S’han fet 111 visites a un total de 22 persones. (20 dones, 2 home)

Prestació de Serveis 2021
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ 2021
Valoració
Tot i continuar en un context de pandèmia durant el 2021, les comunicacions de
l’associació principalment des de la web http://associaciofenix.cat i les xarxes socials
instagram, twitter i facebook, ens han permès seguir divulgant les activitats i els
serveix que ofereix l’associació i arribar als nostres socis, col·laboradors i la població en
general.
Cal destacar que en aquest context, la web ens ha permès celebrar tan l’assemblea
general del 2020 com la del 2021 de forma telemàtica gràcies a les possibilitats que
ofereix per poder posar-hi formularis per recollir els vots dels participants. Veient-ne la
utilitat considerem que les properes assemblees es pot fer amb una fórmula mixta
deixant al soci possibilitat de votar de forma telemàtica o presencial.
Pel què fa a nombre de continguts afegits durant l’any, ha disminuït respecte anys
anteriors de la mateixa forma que s’han disminuït els actes celebrats per l’associació,
cal remarcar però que en el llarg dels anys (des de l'octubre del 2013 fins ara), estem
amb més de 130 notes de premsa, i més de 100 actes a l'agenda.
Any rere any continuem en presència a les xarxes socials. Aquest 2021 hem continuat
potenciat especialment twitter i instagram on a final de l’any 2021 hi teniem 277 i 429
seguidors respectivament i on només a instagram hem crescut durant aquest any amb
més de 100 seguidors.
PÀGINA WEB
Notícies Publicades
Actes a l’agenda
Documents
Vídeos
Àlbums de Fotos

Facebook
Publicacions
Esdeveniments
Nous Seguidors

Twitter
Publicacions
Vegades que ens han mencionat
Nous Seguidors

Instagram
Publicacions
Nous Seguidors

Any 2021
8
10
8
1
3

Total des de 2013
135
108
52
22
26

Any 2021
59
3
18

Total des de 2013
1.278
101
218

Any 2021
68
53
20

Total des de 2013
1.866
368
277

Any 2021
31
101

Total des de 2015
231
429

ESTAT DE COMPTES 2021
Període 01/01/2021 – 31/12/2021
INGRESSOS

14.122,81 €

1. Quotes associats
a. Socis
b. Ajuntaments

4.670,00 €
4.410,00 €
260,00 €

2. Recaptació d’activitats
a. Donatius llibres “289 das”
b. Fira Sant Isidre
c. Campanya “pebrots contra el càncer”
d. Altres

2.881,53 €
1.518,00 €
155,00 €
1.008,53 €
200,00 €

3. Ingressos col·laboracions
a. Donatiu Exquisitàrium – Genís Colell

2.500,00 €
2.500,00 €

4. Ingressos per subvencions
a. Diputació de Lleida

4.000,00 €
4.000,00 €

5. Ingressos per ajuts i assignacions
a. Ingrés FECEC per dietes i desplaçaments

DESPESES

71,28 €
71,28 €

15.107,45 €

1. Compres activitats
a. Compra de llibres “285 días”
b. Despeses Nutrició oncològica
c. Varis

4.811,00 €
1.241,23 €
3.462,02 €
107,75 €

2. Serveis de professionals
a. Serveis de professionals

1.678,60 €
1. 678,60 €

3. Altres despeses d’explotació
a. Serveis bancari, oficina, telèfon
b. Assegurança
c. Publicitat i propaganda
d. Ajudes monetàries (Espaigua, Althaia) i Allotjaments
e. Despeses desplaçament
f. Despeses FECEC

8.617,85 €
577,70 €
385,23 €
1.452,00 €
5.525,16 €
20,00 €
657,76 €

PÈRDUES

Saldo a CAIXABANK a 31/12/2010
Pagaments de l’exercici 2020
Ingressos 2021
Despeses 2021
Pendent de pagament de l’exercici 2021
Saldo a CAIXABANK a 31/12/2021

-924,64 €

37.980,63 €
-1.220,49 €
14.122,81 €
-15.107,45 €
1.703,01 €
37.478,51 €

Ingressos 2021

Quotes
33%

Subvencions
29%

Donatiu
18%

Activitats
20%

Despeses 2021
Publicitat
10%

Quotes
4%

Activitats
9%

Gestió
18%

Serveis
59%

ASSOC. FENIX D'AJUDA I SUPORT CONTRA EL CANCER
Llistat de comptes anuals (Pèrdues i Guanys)

Pàg.Registre: 0

Exercici: 2021, Període: Gener-Desembre (Euros)
(Deure) Haver
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
720
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS
1
720.0.000 QUOTES ASSOCIATS
2
720.0.001 QUOTES AJUNTAMENTS
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
722
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS
1
722.0.003 CAPTACIÓ (Fira St.Isidre)
2
722.0.010 CAPTACIÓ CAMPANYA PEBROTS
3
722.0.013 CAPTAC. RECURSOS FIRES Bolet, Euga, Tio,
4
722.0.022 DONATIU EXQUISITARIUM, SL- Genis Colell
5
722.0.023 INGRESSOS/DONATIUS LLIBRE "285 DIES"
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
740
SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD
1
740.0.001 SUBV. DE L'ACTIVITAT - Diputació Lleida
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
728
INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES
1
728.0.000 INGRESSOS PER REINTEGRE D'AJUTS I ASSIG.

924,6414.122,81
4.670,00
4.670,00
4.410,00
260,00
5.381,53
5.381,53
155,00
1.008,53
200,00
2.500,00
1.518,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
71,28
71,28
71,28

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
650
AYUDAS MONETARIAS
1
650.0.000 AJUDES DINERARIES (Fras.Espaigua, Psicologia...)
2
650.0.002 DESPESES NUTRICIO ONCOLOGICA
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
653
COMPENS. DE GASTOS POR PREST. DE COLABORACIÓN
1
653.0.000 DESPESES DESPLAÇAMENT, DIETES, ETC.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
710
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. CURSO
1
710.0.000 VARIACIO EXIST. MAT. DIVERSOS

9.007,188.987,188.987,185.525,163.462,0220,0020,0020,00600,00
600,00
600,00

6. Aprovisionamientos
600
COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD
1
600.0.000 COMPRES DE L'ACTIVITAT
2
600.0.023 COMPRA LLIBRES "285" DIES
610
VARIAC. DE EXIST. DE BIENES DEST. A LA ACTIVIDAD
1
610.0.000 VARIACIO EXISTENCIES

1.888,981.348,98107,751.241,23540,00540,00-

9. Otros gastos de la actividad
623
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.
1
623.0.000 SERVEIS PROFESSIONALS
625
PRIMAS DE SEGUROS
1
625.0.000 PRIMA ASSEGURANCES
626
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
1
626.0.000 Servicios Bancarios y Similares
627
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL
1
627.0.000 PUBLICITAT I PROPAGANDA
629
OTROS SERVICIOS
1
629.0.000 DESPESES OFICINA, ETC.
659
OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE
1
659.0.000 DESPESES GESTIÓ CORRENT (FECEC)

4.751,291.678,601.678,60385,23385,23141,31141,311.452,001.452,00436,39436,39657,76657,76-

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)

924,64-

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)

924,64Pág.1

ASSOC. FENIX D'AJUDA I SUPORT CONTRA EL CANCER
Llistat de comptes anuals (Pèrdues i Guanys)

Pàg.Registre: 1

Exercici: 2021, Període: Gener-Desembre (Euros)
(Deure) Haver

A.4) Variaicón de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)

924,64-

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)

924,64-

Pág.2

ASSOC. FENIX D'AJUDA I SUPORT CONTRA EL CANCER
Llistat de comptes anuals (Balanç de Situació)
Exercici: 2021, Període: Obertura-Desembre (Euros)
Actiu

Passiu

A) ACTIVO NO CORRIENTE.
B) ACTIVO CORRIENTE.

II. Existencias
325
MATERIALES DIVERSOS
1
325.0.000 MATERIALS DIVERS

0,00
38.078,51

600,00
600,00
600,00

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
III. Excedentes de ejercicios anterior
120
REMANENTE
1
120.0.000 ROMANENT
IV. Excedentes del ejercicio.

VIII.Efectivo y otros activos liquidos equi
572
BANCOS E INSTIT. DE CRÉDI
1
572.0.001 LA CAIXA

37.478,51
37.478,51
37.478,51

B) PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)

38.078,51

C) PASIVO CORRIENTE

36.375,50
36.375,50
37.300,14
37.300,14
37.300,14
924,64-

0,00

1.703,01

V. Beneficarios-Acreedores
412
BENEFICIARIOS, ACREEDOR
6
412.0.008 PICOGRAFICS, S.L.

762,30
762,30
762,30

VI. Acreedores comerciales y otras cuen
2. Otros acreedores
410
ACREEDORES POR PRES
1
410.0.002 GESTORIA SOL
4
410.0.026 CODINA LOPEZ,
6
410.0.029 VILALLONGA VIL
475
HAC. PUB. ACREEEDORA
1
475.1.000 H.P. Acree. Reten

940,71
940,71
718,59
96,80
281,79
340,00
222,12
222,12

TOTAL PATRIMONIO NETO Y

38.078,51

Pág.1

PRESSUPOST - EXERCICI 2022
DESPESES

14.333,00 €

Despeses generals
Varis Fènix
Serveis professionals (gestoria)
Despeses de personal: sous i salaris, seg.social
Despeses telèfon, mat.oficina, serv.bancaris
Despeses de dietes i desplaçaments
Publicitat
Quotes entitats membres
Quota FECEC
Quota Taula Tercer Sector
Ajudes dineràries
Factures Psicooncòleg,
Espaigua, Nutricionista
Allotgaments propers hospital de referència
Despeses d’activitats per recaptar fons
Fires, tallers, conferències

3.260,00 €
110,00 €
1.700,00 €
0,00 €
600,00 €
50,00 €
800,00 €
773,00 €
658,00 €
115,00 €
9.000,00 €

INGRESSOS

14.333,00 €

Quotes associats
Socis
Ajuntaments

4.700,00 €
4.400,00 €
300,00 €

Ingressos per subvencions
Diputació de Lleida
CaixaBank

4.500,00 €

Recaptació d’activitats
Dia Mundial del Càncer
Campanya “pebrots contra el càncer”
Fira de Sant Isidre i altres

4.500,00 €

Altres Ingressos i donatius
Col·laboracions vàries

500,00 €

DÈFICIT

133,00 €

900,00 €

Proposta de modificació dels estatuts per a poder
continuar amb la possibilitat de fer assemblees generals
i reunions de junta directiva de forma telemàtica
El context de pandèmia ens ha permès celebrar l’assemblea general de forma
telemàtica gràcies a la regulació normativa que ha fet la generalitat per tal
que les associacions poguéssim continuar amb les nostres obligacions.
Un cop anem tornant a una normalitat que ens permet celebrar les
assemblees generals de forma presencial, aquesta regulació desapareixerà, i
ens cal fer canvis en els estatuts per tal de poder continuar fent assemblees
generals de forma telemàtica.
L’experiència d’aquests dos últims anys, celebrant l’assemblea general
forma telemàtica ens ha fet veure que és una eina que podem aprofitar en
futur, facilitant als nostres socis una forma més de participació
l’assemblea general, sense excloure els que vulguin exercir el seu vot
forma presencial.

de
un
en
de

És per això que es proposa el canvi dels articles 11 i 17 dels nostres estatuts
que quedarien amb el següent redactat:

Article 11 (substitueix els punts 1 i 2 actuals)
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una
convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc,
la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la
reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili postal,
a l’adreça de correu electrònic o a altres mitjans telemàtics de
comunicació que constin identificats en la relació actualitzada
d’entitat.
3. Les reunions de l’Assemblea General es podran fer per mitja de
videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que quedi
garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del
vot. En aquest cas la reunió se celebra on és la persona que la
presideix.

Article 17 (substitueix tot l’article)
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la
persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la
periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser
inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest
caràcter el president/a o bé si ho sol·licita dels membres que la
componen.
3. Les reunions de Junta Directiva es podran celebrar per mitjà de
videoconfèrencia o d’altres mitjans de comunicació, sempre que quedi
garantida la identificació de les persones assistents, i la continuïtat en
la comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió
del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra on és la
persona que la presideix.

