ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL CASAL DE MANLLEU
Acta de l’Assemblea General Extraordinària de socis del 2020
A les 17 h en primera i única convocatòria del dia 10 de Març 2020 seguint el que contemplen els estatuts en l’article 7, comença l’assemblea general.
Tots els membres de la junta hi són presents :
Montserrat Callís Areñas, Mª. Carme Valls, Rosa Parés Rifà, Dolors Boix Codina, Mª Dolors Riera
Sala, Andrea López Martínez, Antonia Ortiz Garcia, Manuel Fuentes Morales.
Amb representació de l’Ajuntament hi ha el regidor de la Gent Gran, el Sr. Rafa Cuenca.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 3 d’Abril 2019
2. Estat de comptes.
3. Precs i preguntes.
4. Eleccions.

Desenvolupament de l’assemblea
S’inicia la reunió a les 17h, amb l’assistència de 100 socis, la Presidenta els dóna la benvinguda i seguidament dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.
La presidenta fa un resum de la memòria que es va enviar a tots els socis del treball de la junta
d’aquests quatre anys.
També fa una mica explicació de com està l’associació a dia 09-03-2020.
A caixa hi ha un saldo de 10817,67 € i 758 socis.
Comunica als socis que el projecta billar tira endavant i que aviat arribarà el nou billar que els socis esperen de fa temps. Ha acabat l’explicació amb una típica frase catalana...”no diguis blat fins que sigui
al sac i ben lligat”
Punt 1. Es llegeix l’acta de l’Assemblea General del 3 d’Abril del 2019 i s’aprova per unanimitat.
Punt 2. Estat de comptes.
Des de tresoreria s’explica l’estat de comptes i s’amplia la informació de les despeses anticipades.
Hi ha un soci que no li queda gaire clar i demana explicacions i que des de tresoreria se li expliquen els punts i es recorda a tots els assistents que qualsevol soci que tingui dubtes/preguntes
només han de dir-ho i se’ls hi explicarà més detalladament.
Una vegada fet aquest aclariment, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

Punt 3. Precs i preguntes.
No ni ha.
Punt 4. Eleccions.
Abans de començar les votacions, la presidenta fa un discurs d’acomiadament molt emotiu, que és rebut amb molts aplaudiments i gent de peu, agraint-li la tasca que ha fet aquest quatre anys.
Desprès ha donat la paraula a l’Antonia que també ha dit unes paraules i ha rebut un fort aplaudiment.
La presidenta ha anat anomenant els nous candidats i a mesura que anaven pujant cap a dalt, s’ha posat
un rètol a sobre la taula amb el seu nom i cognom.
S’ha procedit a la votació per part dels assistents i una vegada han acabat de dipositar el vot a l’Urna, es
demana a l’assemblea si accepta el vot anticipat, ja que els estatuts no ho contemplen i s’aprova per
unanimitat acceptar-los.

*Hi ha un annexa amb

informació detallada de com s’ha fet el procediment de les eleccions i els

seus resultats.

Un cop finalitzat el recompte i la presentació dels 9 candidats amb més vots, el regidor Sr. Rafa Cuenca
ha felicitat, primer a la presidenta agraint-li la seva tasca, després ha posat de manifest que per algunes
associacions som un referent i que el número elevat de socis que han votat és tot un èxit, fent un esment
dient que el feminisme no es cosa només de jovent ja que entre el més votats, les cinc primeres son dones.
També ha parlat del billar, dient que és una realitat i ha acabat fent servir les paraules de la presidenta
...”no diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat”

Divendres dia 13 a les 10 del matí es reuniran els 9 candidats que han estat elegits per distribuir-se els
càrrecs.
No havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.30 h.
La secretaria

Montserrat Callís Areñas

* Annex amb

tota la informació detallada

Rosa Parés Rifà

•

10-03-2020 ELECCIONS a la Junta de l'A.G.G.M.

•

Requisit per poder-se presentar a les eleccions:

1) Ser soci de ple dret amb un mínim d'un any d'antiguitat ( 10-03-2019)
2) Presentar la candidatura al despatx de l'Associació, amb nom i cognoms, DNI, telèfon i nº del
carnet de soci/a.
Assemblea General de socis de l'Associació de la Gent Gran del Casal de Manlleu
Qui pot assistir i qui pot votar a l'Assemblea:
a) Tenen dret a assistir-hi i a VOTAR tots els socis/es amb el carnet en vigor (signat el 20192020)
b) A l'entrada a la sala, es verificarà el carnet amb la llista de socis/es actuals per ordinador.
Vot anticipat:
a) Del dilluns dia 9 horari del casal, de 9 a 14h i de 15 a 21 h i el dimarts dia 10 de 9 a 14 h. hi
haurà una URNA al casal per tal que els socis que no hi puguin assistir puguin exercir els seu
dret a votar.
b) A la carta que es va enviar als socis se'ls deia que s'havia d'apuntar el nº de soci a la papereta
perquè el vot fos vàlid. Això no es pot fer, perquè el vot ha de ser secret.
Per tant, es canvia el procediment per poder garantir-lo.
c) S'haurà de posar el nº de soci, o el nom i cognom en un SOBRE, introduir-hi la papereta i dipositar-ho a l'URNA
Sistema per fer la votació a l'assemblea:
1) A l'hora de procedir a fer les votacions, s' anotarà manualment el nº de carnet del soci/a a la
llista de les votacions i es dipositarà la papereta a l'URNA.
2) Finalitzada la votació dels assistents, s'obrirà l'URNA del vot anticipat (si l'assemblea ho autoritza) i una vegada contrastats els vots anticipats amb el llistat de socis, es dipositaran a l'URNA
on hi haurà tots els vots.
3) Seguidament es procedirà al recompte de socis que han participat, on es demanaran voluntaris
que facin d’observadors i ajudin amb el recompte.
Socis assistents a l'assemblea
Número de paperetes dels assistents
Número de paperetes del vot anticipat
Número de paperetes nul·les
Número de paperetes valides

100
75
224
4
299

Nom i Cognoms dels candidats/tes
que es presenten
per ordre alfabètic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

La nova junta queda constituïda
amb els següents candidats/tes
VOTS

Boix Codina, Mª Dolors
Camacho Aguilera, Enriqueta
Fuentes Morales, Manuel
López Martínez, Andrea
Medrano Garrido, Pepi
Moral González, José
Parés Rifà, Rosa
Pérez Casanovas, Antonio
Riera Sala, Dolors
Solà Puntí, Joan
Valls Cabanas, M. Carme

205
128
165
204
79
102
251
128
178
128
199

per ordre de vots
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rosa Parés Rifà
M. Dolors Boix Codina
Andrea López Martínez
M. Carme Valls Cabanas
Dolors Riera Sala
Manuel Fuentes Morales
Enriqueta Camacho Aguilera
Antonio Pérez Casanovas
Joan Solà Puntí

251
205
204
199
178
165
128
128
128

Tota la documentació que s’ha fer servir (paperetes de les votacions ) es guardaran tres mesos, per si hi
ha cap soci que les volgués comprovar.

