
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ASSOCIACIÓ 
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’AULES 

 
   
 

S’ha iniciat l’Acte a les 18 hores a la Sala Gran de
representa al 8,48% dels 884 matriculats
 
    1.  Benvinguda.
    2.  Lectura i Aprovació 
    3.  Estat econòmi
    4.  Organigrama 
    5.  Memòria d’activitats
    6.  Memòria d’activitats per Grups  
    7.  Programació Activitats 
    8.  Renovació Càrrecs
    9.  Torn obert de paraules.
              10.  Comiat 
 

1. Pren la paraula el President de l’Associació, Francesc Gay,
seva presència, i als Vocals per la seva participació en l’organització d’aquesta trobada anual. 
Comenta l’absència del Vicep
Vicepresidència i serà substituit en el càrrec per María Alàs
Agraeix també la feina feta per la Junta anterior i 
Per tancar la seva intervenció, fa un petit resum dels punts més rellevants de l’Ordre del Dia
tractarà a continuació. 

 
2. Es procedeix, per part de la Secretària Margarita Budó, a la lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 

del 4 de desembre 2018 amb l’assistència de 
matriculats). S’aprova sense cap esmena
ANNEXE 1.  Estadística assistència ASS.2018 vs. ASS.2019.

 
3. El Tresorer Ricard  Fernàndez presenta

com els Pressupostos  pel Curs 201
referents a la presentación dels comptes
corresponents. Els documents queden aprova
ANNEXE 2. Estats econòmics actualitzats.

 
R.Fernández presenta una proposta de la J.D. per domiciliar els rebuts 
al Banc BBVA. La proposta queda acceptada per unanimitat i aix
  

4. La J.D. presenta l’Organigrama d’Entitats. 
ANNEXE 3. Presentació PowerPoint

 
5. El President Francesc Gay comenta les sortides i activitats realitzades

través de la nostra nova WEB.  
ANNEXE 3. Presentació PowerPoint.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’AULES 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL TEMPS LLIURE

DEL 27 DE NOVEMBRE 2019 
 

   

a la Sala Gran de l’Orfeó Martinenc, amb l’assistència 
matriculats) i amb el següent Ordre del Dia: 

1.  Benvinguda. 
2.  Lectura i Aprovació Acta Assemblea 2018. 

Estat econòmic de l'exercici 2018-2019 i Pressupostos Curs 201
Organigrama d’Entitats. 
Memòria d’activitats Associació Curs 2018-2019. 
Memòria d’activitats per Grups  Curs 2018-2019. 

ció Activitats Curs 2019-2020. 
8.  Renovació Càrrecs : presentació nous Vocals i ratificació nomenaments.

.  Torn obert de paraules. 

President de l’Associació, Francesc Gay, i dona les gràcies a 
Vocals per la seva participació en l’organització d’aquesta trobada anual. 

president Jordi Serres: per motius personals i de salut deixa la 
Vicepresidència i serà substituit en el càrrec per María Alàs fins ara Vocal del Grup

la feina feta per la Junta anterior i els vocals sortints.  
Per tancar la seva intervenció, fa un petit resum dels punts més rellevants de l’Ordre del Dia

Es procedeix, per part de la Secretària Margarita Budó, a la lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 
amb l’assistència de 60 alumnes (que representa al 

. S’aprova sense cap esmena i passem a la seva signatura. 
.  Estadística assistència ASS.2018 vs. ASS.2019. 

presenta l’Estat Econòmic de l’Associació de
el Curs 2019-2020. R. Fernández ha pres nota dels comentaris 

referents a la presentación dels comptes i agraeix la seva col.laboració. F
queden aprovats. 

Estats econòmics actualitzats.  

R.Fernández presenta una proposta de la J.D. per domiciliar els rebuts de la quota de l’Associació
. La proposta queda acceptada per unanimitat i així ho fem constar en 

l’Organigrama d’Entitats.  
oint. 

l President Francesc Gay comenta les sortides i activitats realitzades durant el Curs 2018
 

. Presentació PowerPoint. 
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l’assistència  de 75 socis (que 

urs 2019-2020. 

: presentació nous Vocals i ratificació nomenaments.   

ràcies a tots els assistents per la 
Vocals per la seva participació en l’organització d’aquesta trobada anual.  

resident Jordi Serres: per motius personals i de salut deixa la 
fins ara Vocal del Grup-F.  

Per tancar la seva intervenció, fa un petit resum dels punts més rellevants de l’Ordre del Dia que es 

Es procedeix, per part de la Secretària Margarita Budó, a la lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 
que representa al 6,53% dels 919 

de l’exercici 2018-2019 aixì 
s nota dels comentaris de dos socis, 

i agraeix la seva col.laboració. Farà les modificacions 

la quota de l’Associació per 
í ho fem constar en acta.  

durant el Curs 2018-2019 a 
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Es recorda que l’adreça per entrar-hi és: aeu.tempslliure.cat (no fa falta cap contrasenya). Es 

recomana a tots els socis que entrin el més sovint possible. Trobaran molta informació. La primera 
setmana de cada mes s’enviarà per correu electrònic una NEWSLETTER amb les últimes novetats. El 
President insisteix en que s’utilitzi aquesta eina regularment per treure’n el màxim profit.  
 

6. Per les sortides i activitats per Grups del Curs 2018-2019, Mª Àngels Martínez, responsable de la 
página Web de l’Associació, ens explica aquest punt a través de la projecció en pantalla de la nostra 
Web. 

 
7. El President comenta les activitats previstes pel Curs 2019-2020 amb una presentación PowerPoint 

que prioritza els temes següents: la Nadala, la Loteria, les Sortides de grup, la 8ª Festa de les Lletres, 
el Viatge de final de curs , la página Web i la preparació del 25è aniversari de l’Associació a celebrar 
en el Curs 2021-2022. 
ANNEXE 3. Presentació PowerPoint. 
  

8.  EL President informa que, d’acord amb els Estatuts, s’ha procedit a la renovació d’un càrrec de la 
Junta Directiva (Vice-Presidència) i diverses Vocalies. La Junta de l’Associació queda doncs composta 
pels següents membres: 
 
Francesc Gay (President), María Alàs (Vice-Presidenta), Ricard Fernández (Tresorer), Margarita Budó 
(Secretària), Conxa López i Isabel Ollé (Vocals Grup-A), Montserrat Sarrado (Vocal Grup-B), Manel 
Menal i Josefina Sacristán (Vocals Grup-C), Jesus M. Núñez i Antònia Hernández (Vocals Grup-D), 
Josep Abadias (Vocal Grup-E), Enriqueta Montero (Vocal Grup-F), Ramón Marcet i Carmen Reimóndez 
(Vocals Grup-G), Juan Sánchez (Vocal Grup-H), Imma Moratalla (Vocal Grup-J), Mercè Pujol i Rosario 
Solchaga (Vocals Grup-T), Àngels Martínez i Claustre Picanyol (Vocals Grup-U).  
 
El President agraeix la col.laboració dels nous membres de la Junta i els ratifica en el càrrec. Els nous 
membres accepten el seus nomenaments.  
 
Marga Budó segueix en el càrrec fins Maig 2020. Montserrat Sarrado s’ofereix per substituirla el curs 
que ve, sempre i quan hagi trobat un Vocal pel Grup-B. 
 

9. Torn obert de paraules. Tema resolt en el decurs de l’Assemblea. 
  

10.  Comiat. Francesc Gay, com a President de l’Associació, procedeix a tancar l’acte, agraint la presència 
dels socis assistents, tot i desitjant a tothom un Bon Nadal i un Feliç Any Nou. 

 
   Vist i Plau     En dono fe 
 
 
  Francesc Gay Bochaca   Margarita Budó Martínez 
   President     Secretària 


