
RESUM ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 20-11-2021 

Assisteixen, un total de 19 socis de manera presencial  i 4 socis de manera telematica, s’inicia la sessió a les 19:30 
amb la presencia de tots els membres de la Junta. 

Desenvolupament de la sessió segons ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea ordinària del dia 28 de novembre del 2020 

 Queda aprovat per unanimitat dels socis presents. 

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris 

 Queden escollits per unanimitat: Carme Escós i Santi Mundi.  

3. Ratificació darreres altes i les baixes de socis i sòcies 

 Socis a 31 d desembre del 2020 va ser de 341. 211 homes i 130 dones 

 Queda ratificat per unanimitat dels socis presents. 

4. Informe anual de la presidència i vicepresidència 

 Presidència destaca: Situació COVID; Junta renovada; nou arrendatari bar; assessorament d’una tècnica de 
dinamització cultural de la FAC; digitalització de l’entitat, modificacions al rocòdrom i adequació de la sala per fer 
activitats en pandèmia. 

 La Vicepresidenta va enumerant totes les activitats que es van celebrar al llarg del any 2020 

5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia 

 Els responsables de les seccions detallen le activitats fetes el 2.020 i les previstes pel 2.021 

6. Tancament de comptes 2020 i pressupost 2021 

 Resultats  ordinaris 2.020 uns ingressos de 32.581,17 € i unes despeses de 30.035,34 €. A banda una 
despesa extraordinària per acondicionament del bar de 8.514,61 €  Finalment va quedar un saldo de tresoreria de 
7.825,48 €. (gracies a la fiança depositada del bar  de 15.000€) 

 Queden aprovats els comptes per unanimitat dels presents. 

 Pressupost 2.021: Uns ingressos previstos de 45.785.42 € i unes despeses de 33.972,80€ 

 Els pressupostos 2.021 queden aprovats per unanimitat dels socis presents 

Es proposa fe un increment de quotes de 25 a 30 € anyals i les quotes reduïdes de 15 a 20 € 

L’increment de quotes pel 2.021 queda aprovat per unanimitat dels socis presents 

7. Precs i preguntes 

 Intervenen: Jordi Casabona; Elisenda Guedea; Francesc Estorach; Viviana Alsina; Josep Maria Porta; Oriol 
Ferrer; Jaume Solé; Josep Maria Altes en nom d’AGORA; Txell Cardona i el president de l’entitat. 

Finalment a les 21h  no havent més temes ,el Secretari dona per acabada l’Assemblea 

 

 


