Argentona a, 13/07/2018

ASSEMBLEA GENERAL SOCIS GMA 2018
Comencem l’Assemblea a les 21 h., en el Salo de Plens de l’Ajuntament d’Argentona, amb la
presència de 21 socis.
-Es procedeix a fer la lectura de l’acta de l’Assemblea del 17 d’Octubre 2017, en la que es va
presentar la renovació de la Junta, amb l’aprovació, per parts dels socis avui, assistents.
Donem a conèixer la sortida de forma voluntària d’en Joan Pallàs de la Junta, amb el
reconeixement de la seva bona tasca durant aquests anys en la Junta.
-Presentació de l’estat de comptes 2017 amb Pèrdues i Guanys, Balanç de situació, amb les
diferents explicacions per part del Tresorer, dels diferents punts en qüestió. Fem un repàs del
num. de socis que tenim actualment amb la trajectòria d’altes i baixes dels últims dos anys.
Amb l’aprovació per parts dels socis assistents.
-Es comenta el pressupost de Pèrdues i Guanys, que aproximadament tenim per aquest any
2018.
-Memòria d’activitats de l’any 2017. Es fa un repàs de les activitats que s han dut a terme
durant el 2017. Relacionades per les diferents categories que tenim.
( adjuntem relació)
-Informe del President.
L’Agustí, ens explica com esta sent, la seva experiència com a President de l’Entitat.
(adjuntem escrit).
-Donem peu al torn de paraules.
-Es fan diverses propostes que més endavant la Junta haurà de valorar:
-Destinar una partida de diners per la renovació del material i les necessitats dels diferents
grups.
-Valorem la possibilitat de no enviar en paper, el tríptic, per intentar tenir un sistema més
sostenible amb el medi-ambient.
- Tenim diferents criteris sobre el tema de la Protecció de Dades que tenim implantada i que
hem d acabar de concretar.
-Surt el tema de localitzar un nou local que pugui ser més pràctic per la seva utilització per
parts dels socis i en el que puguem fer alguna activitat.
-Es proposa entrar en el Consell d’esports.
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 22,30h.

