Assemblea General Ordinària Primera convocatòria 18.30 hores
A les 19 hores del dia 1 de març de 2016 i en segona convocatòria, comença l’assemblea
General Ordinària de sòcies i socis. Amb assistència de vint i vuit socis/es . S’inicia la sessió
amb la següent ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea
2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2015, a càrrec d’Enric Farreras,
director.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2015 i del
pressupost de l’any 2016 a càrrec d’Assumpta Rubiralta, tresorera
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2016. a càrrec de
Manuel Domínguez, president.
5. Torn obert de paraules.
6. Visita a l’exposició “La INDO de l’Hospitalet: memòria gràfica d’una empresa”, a
càrrec de Natalia Piernas, comissària de la mostra.
Assistents: Núria Toril, Asun Rubiralta, Samu, Carme Rimbau, Manuel Domínguez, Natalia
Piernas, Jaume Botey, Eusebio Martínez, Genís Pascual, Joan Soto, Cristina Propios, Josep M.
Pujol, Enric Ferreras, Anna M. Vilanova, Pilar Massana, M. Pau Trayner, Júlia Carballeira,
Antonio Baños, Joan Camós, Nelly Peydró, Lídia Santacana, Albert Muñoz, Marcel Poblet,
Jaume Miró, Vicens Sabater, Ada Cid, Jesús Vila, Rosa Viñolas.
Excusen la seva assistència: Carles Santacana, Felip Gómez, Mercè Olivares, Clara Parramon,
Elena Viusà, Conxi Sanmartín, David Prieto, Alfonso Salmerón, Eva Aubarell, Pere Brunet i
Miguel Solana
Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea
Es projecte un power point on hi apareixen els acords adoptats i quins van ser els
temes que es van plantejar en el torn obert de paraules. Els assistents aproven per
unanimitat l’acta.
Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2015
L’Enric exposa mitjançant un power point l’activitat que s’ha fet durant el 2015. Un cop
acabada la presentació s’aprova per unanimitat dels assistents.
Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2015 i del pressupost de
l’any 2016
Arribat el moment de l’aprovació del balanç corresponent al 205, la tresorera demana que per
agilitar el tema es pugui presentar conjuntament el pressupost corresponent al 2016.
L’assemblea no hi té cap inconvenient i l’Assumpta Rubiralta, exposa el balanç de l’any
finalitzat que s’aprova per unanimitat dels assistents i a continuació el pressupost per a l’any
2016 que també es aprovat per unanimitat
Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2016.

El Pla d’actuació el presenta Manuel Domínguez. Un pla que segueix les línies definides per
l’entitat i que també s’aprova per unanimitat dels assistents.
Torn obert de paraules.
Donat que s’ha de fer la visita a l’exposició de la INDO i el temps és just no hi ha cap
intervenció i es passa directament a la visita de l’exposició que serà guiada per la comissària
Natalia Piernas.
A les 20.30 hores hores s’aixeca la sessió de la qual aquesta acta n’és fidel reflex.
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