
ASSEMBLEA  GENERAL DE SOCIS
20 DE MARÇ DE 2015

ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura acta assemblea anterior
2.- Presentació de la memòria 2014
3.- Presentació del  pla de treball 2015
4.- Presentació :
 - tancament 2014 

- balanç de situació 31/12/2014 
 - pressupost de 2015
5.- Presentació quota de socis
6.- Precs i preguntes
7.- Aprovació per votació de tots els punts anteriors 1,2,3,4,5
8.- Torn obert de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El President Carles de Ahumada dona la benvinguda i explica com es desenvoluparà la 
sessió , amb l’exposició de tots els punts i posterior aprovació al final previ si hi ha alguna 
pregunta per clarificar alguna dada i un posterior torn obert de paraules.

S’ informa tal com consta ens els estatuts l’acta podrà ser aprovada en els propers  15 dies 
posteriors  a l’ Assemblea pel president i la secretària amb el nomenament de 2 
interventors d’acta.  Carles  demana a la sala dues persones que vulguin actuar com 
interventors de forma voluntària , s’ ofereix Assún Farré i Joan Amezaga.

1.- Belén Jürschik com a secretària llegeix l’acta de l’ assemblea anterior amb data 7 de 
març de 2014
2.- Es passa un video explicatiu com a memòria del 2014
3.- Maite Trepat explica el pla de treball 2015 
4.- Ester Farreny presenta els tancament 2014, pressupost 2015 i balanç de situació i 
Xavier Petit com a tresorer explica la importancia del fons social i agraeix als  professionals 
i famílies el seu esforç.
5.- S’ explica moviment de altes i baixes de socis i on es destina aquesta aportació i 
proposta de mantenir la quota sense augment.
6.- Al torn de preguntes 
- Montse Garrido preguntant si es pot assumir el deute que consta a l’ actiu del  balanç a 
31/12/2014 .  S’ explica que aquest any l’administració va fer el pagament el 2/01/2015 i 
per aquest motiu l’ import del deute a 31/12/2014 era més elevat . A data d’ avui el deute 
de l’ administració és 200.000€ aprox.
- Pilar Manzano demana més informació a les famílies respecte a les beques.
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7.- Es realitzen les votacions ( adjunt acta amb els acords de l’ Assemblea )

8.- Torn Obert de paraules

- Montse Garrido demana poder proposar un canvi en els estatuts que reguli el dret de 
votació dels  nous socis. Proposa que el dret de vot del soci només es pugui exercir quan 
ha passat un any de l’alta del mateix soci. Des de Junta directiva es  farà les consultes 
pertinents i es donarà resposta a la demanda.

- Sr. Sorribes  fa la lectura d’ un escrit donant a conèixer la voluntat d’un grup de famílies 
de crear el Consell de Famílies  de l’Associació Alba per poder col·laborar de forma 
activa amb l’entitat. Demana la implicació de les  famílies en aquest grup.

- Josep Seguí demana com està previst assumir  la inversió de la nova residència i si es 
un tema d’ aprovació en  assemblea. Se li comenta que és la Fundació l’ encarregada de 
la recerca de fons i no es realitzarà la inversió fins  disposar d’ un mínim del 50% dels 
fons.

- Jesús Vilamajó comença la intervenció destacant la tasca que ha fet Mn.Josep Garriga, 
fundador de l’Associació Alba, així com de la trajectòria que ha tingut l’entitat en tots 
aquests anys. A continuació demana si es  podria realitzar les votacions d’ alguna  altra 
manera , per tal que les persones que es vulguin abstenir no tinguin que aixecar la 
butlleta. Es comenta que  la forma escollida s‘ha fet per tal de buscar la màxima agilitat 
del procés, però que és una demanda que ja ha sortit en d’altres assembles i que es 
revisaria per la propera.

- Santi de la Puente , manifesta que tot i que valora molt positivament la seva feina i 
suport rebut per l’ Associació Alba , reconeix que els  salaris són molt baixos.  Es respon 
que es fa un esforç gran per mantenir tots  els llocs de treball i es  mirarà com 
complementar el SMI.

El president tanca la sessió, agraint l’ assistència i participació a l’ acte i convida a tots  els 
socis a sumar-se en el propers actes de celebració del 40è aniversari d’ Alba.

Els  acords de l’ Assemblea General de socis , aprovats pel president i secretària  i els  2 
interventors d’acta  són els següents:

Vàlidament constituïda, sota la presidència de Cares de Ahumada i amb l’assistència de 
146 socis  (136 presents i 10 per delegació de vot), tracta i acorda els següents punts 
expressats en l’ordre del dia.

Acords

1. Aprovació de l’acta de l’Asseblea anterior, de 7 de març de 2014 per 145 vots a favor, 0 
vots en contra, 1 abstencions, 0 vots en blanc.

2. Aprovació de la memòria 2014 per 146 vots a favor, 0 vots en contra, 1 abstencions, 0 
vots en blanc.



3. Aprovació del pla de treball 2015 per 145 vots a favor, 0 vots en contra 1 abstencions, 0 
vots en blanc.

4. Aprovació dels comptes anuals  2014 per 145 vots  a favor, 0 vots en contra, 0 
abstencions i 1 vot en blanc.

5. Aprovació del pressupost 2015 per 145 vots a favor, 0 vots en contra, 1 abstenció i 0 
vots en blanc.

6. Aprovació de les quotes de socis 2015 per 146 vots a favor, 0 vots  en contra, 0 
abstencions, 0 vots en blanc. 

 


