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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE
L’ASSOCIACIÓ ALBA DE TÀRREGA
Dia de la reunió: 10 de març de 2018
Hora: 11 h.
Lloc: Restaurant El Gat - Tàrrega.
Vàlidament constituïda, sota la presidència de Carles de Ahumada i assistència de 82
socis (66 presents i 16 per delegació de vot), tracta i acorda els següents punts
expressats en l’ordre del dia.
Ordre del dia
1. Elecció dels interventors/es de l’acta de l’assemblea.
2. Presentació de la memòria anual 2017
3. Presentació del Pla de Treball 2018
4. Presentació del tancament provisional de l’exercici 2017
5. Presentació del pressupost 2018
6. Presentació quota socis per a l’any 2018
7. Presentació candidatures per la renovació dels membres de la Junta Directiva.
8. Torn tancat de paraula
9. Votacions dels punts a aprovar en Assemblea de socis
10. Torn obert de paraula
Desenvolupament de la reunió
El President dóna la benvinguda als socis i explica el funcionament de l’assemblea.
Es demana la col·laboració de dos interventors d’acta, que juntament amb el president
i la secretària, signaran la corresponent a la finalització de l’assemblea.
S’anomenen en l’acte els dos interventors, que es presenten voluntaris, i són Jaume
Folguera i Teresa Bellmunt.
1. Es presenten tots els punts de l’ordre del dia i s’obre un torn tancat de paraula
per aclariments sobre els punts a aprovar. En aquest espai es fan dues
intervencions:
- Montse Garrido: puntualitza la informació de la participació de
cadascuna de les àrees, però demana els resultats pels centres de cost,
el resultat i el marge de benefici de cadascun dels centres. Se li respon
dient que al retorn es publicaran els resultats i marge de benefici per
àrees i que qualsevol socis pot demanar el detall del centre de cost que
li interessi i se li farà arribar. Tot i així. S’informa que les auditories amb
els centres de cost desglossat que es presenten al Departament estan
penjades a la web.
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Santi de la Puente: demana la possibilitat de realitzar les votacions de
forma secreta. Se li respon que no hi hauria cap problema sempre i
quan hi hagués un 10 % de socis que avalés la seva proposta, que
normalment es realitza a mà alçada per un tema facilitat i agilitat i
perquè així ho permeten els estatuts.

2. Tot seguit es procedeix a l’aprovació del punts de l’ordre del dia. Es realitza un
nou recompte de socis assistents i s’anuncia la presència de 86 socis (70
presents i 16 per delegació de vot)
Acords
S’aproven amb el nombre de votacions segons document que s’annexa a l’acta, signat
pel president, la secretària i els dos interventors al finalitzar l’assemblea ordinària, els
següents punts:
• Memòria anual de l’any 2017 i pla de treball per l’any 2018.
• Compte de resultats 2017 i pressupost 2018.
• Augment de la quota de socis corresponent a l’IPC – 1,2%• Aprovació de la candidatura de membres de Junta entrants següents:
o Joan Amézaga Solé
o Mercè Sala Rios
o M. Helena Vicente Farrús
o Josep M. Escribà Bonastre
o Fundació Casa Dalmases
Finalment s’obre un torn obert de paraula, on intervenen:
-

Anton Giribet: Demana que hi hagi producte ecològic als menús i el perquè no
s’ha celebrat enguany la calçotada. Es respon que actualment un 35% dels
productes són ecològics en l’elaboració dels menús i que per la calçotada es fa
una crida de voluntaris que per problemes d’agenda, s’ha hagut d’aplaçat i que
es preveu poder-la fer més endavant.

S’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta, amb el vist i plau
del president i la signatura de dos interventors.
La secretària

Vist i plau

Belén Jürschik

Carles de Ahumada, president

Jaume Folguera Baix

Teresa Bellmunt Forné
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