ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Convocada en temps i forma, dimarts dia 25 de juny a les 19h en primera
convocatòria i a les 19,30h en segona, a la seu del GEL, Xalet Negre, Plaça
d’en Coll, 4, el President Sr. Jordi Casas i Roca dóna per iniciada l’assemblea
amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any 2017.
2. Presentació i debat de la memòria d’activitats de 2017 i el programa
d’activitats de 2018.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes del 2017.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de 2018.
5. Precs i preguntes.

Punt. 1. En primer lloc, en Jordi Casas, president del GEL, resumeix els punts
més importants de l'acta de l'assemblea general de l’any 2017. Aquesta
s’aprova per unanimitat.

Punt 2. A continuació el propi president informa als socis presents a
l'assemblea de les diverses activitats i actuacions que el Gel ha realitzat al llarg
de l’any 2017 (vegeu document annex). També presenta el programa
d’activitats previst per al 2018 (vegeu document annex).
.
Punt 3. El tresorer del Gel, en Domènec Miquel, fa una àmplia exposició dels
comptes de l'any 2017. Resumint, l'exercici es tanca amb uns ingressos de
13.729,00 € i unes despeses de 19.501,72 € a les quals s'han de sumar uns
24.400,00€ que s’ajornen per l'any 2018 i, finalment, un romanent de 3.354,24
€ (vegeu document annex).

En aquests comptes es constata que les sortides són superiors a les entrades i,
per tant, és necessari incrementar els ingressos de l’associació per corregir

aquesta desviació. Bàsicament es proposa regularitzar o actualitzar el
pagament dels rebuts dels socis així com incrementar el nombre d'aquests.
Aquest punt és aprovat per tots els socis presents

Punt 4. Punt 5. Es fa una exposició per part del tresorer de les entrades i
sortides previstes. Amb petites variacions es preveu el compliment del
pressupost si no sorgeixen situacions no previstes. S’aproven els pressupostos
per al 2018 (vegeu document annex)

A les 20:30, es dóna l’assemblea per acabada, de la qual com a secretari,
estenc aquesta acta.

Vist i plau,

El president

El secretari

Jordi Casas i Roca

Emiliano Hinojo García

