ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2019

DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres 18 de desembre de 2019
21:10h
Local Social, Carrer Lecco 21 Local 10 1ª PL.

Pren la paraula el Sr. Enric Ruiz Ballesteros com a President de Moto Club
Igualada e inicia la reunió d’Assemblea General 2019, donant la benvinguda als
Socis assistents.

1. Constitució de l’Assemblea General de Moto Club Igualada
Es dona per constituïda l’Assemblea amb l’assistència total de 8 socis.
2. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior
S’efectua la lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior i s’aprova per unanimitat.
3. Memòria d’activitats i aprovació dels comptes anuals de l’exercici
2019
El President explica en detall la memòria d’activitats i l’estat de comptes del
Club en el període comprès entre el 01 de Gener de 2019 i el 15 de Desembre
de 2019. S’aprova per unanimitat.
Es realitza una correcció en les dates de totalització del resum econòmic 2019
fruït d’un error de conversió del document utilitzat, que quedarà corregit en el
moment de formalitzar aquesta Acta, sense mes transcendència.
4. Pressupost i Calendari 2020
En Sr. Ruiz exposa a l’Assemblea que donat la situació excepcional de
convocatòria d’Eleccions a la Presidencia i Junta Directiva de la Entitat, i un cop
va manifestar (al passat mes de Octubre del 2018) la seva intenció de no
presentar-se a la re-elecció per la Presidència ni formar part de cap altre
candidatura, l’Actual Junta va decidir proposar la presentació del Calendari
d’Activitats 2020 (i el seu corresponent Pressupost) a la espera del resultat de
les Eleccions que se celebraran el proper mes de Gener, deixant aquesta i
d’altres decisions de transcendència en mans de la propera Junta Directiva.
Aquesta decisió s’aprova per unanimitat.
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5. Convocatòria d’Eleccions per la Presidència i Junta Directiva 2020
En Sr. Enric Ruiz comunica a l’Assemblea que un cop exhaurit el mandat de
l’actual Junta, que finalitzava al novembre de 2019 però que ha estat prologat
fins a finalitzar per complert amb l’activitat Esportiva de la Entitat, s’han de
convocar Eleccions per la Presidència i Junta de Govern.
Es fa una extensa explicació als assistents sobre el procediment Electoral a
seguir, de les seves conseqüències i particularitats i de la necessitat de crear
una Junta Electoral que vetllarà en tot moment pel bon funcionament
d’aquestes Eleccions.
S’acorda entre tots els assistents el procediment per efectuar el Sorteig de les
persones que formaran part la Junta Electoral.
El Sr. Enric Ruiz es presenta com a voluntari per formar part d’aquesta Junta
Electoral en qualitat de President donat el seu profund coneixement del
procediment Electoral. El Sr. Carles Gutiérrez manifesta el seu voluntariat com
a Vocal en condició d’Associat no membre de Junta, seguint les directrius del
procediment acordat pel sorteig. El Sr. Marc Queraltó surt designat com a Vocal
en condició d’Associat membre de Junta no assistent a l’Assemblea i la Sra.
Eva Prat com a Secretaria Associada no assistent a l’Assemblea.
Es comunica telefònicament aquest fet als interessats, que no hi posen cap
impediment per exercir aquestes funcions.
S’aprova per unanimitat la convocatòria d’Eleccions i el seu Calendari.
S’acorda que aquesta i d’altres informacions seran publicades, en un apartat
específic creat per a tal efecte, a la pàgina Web del Moto Club Igualada i que
l’enllaç serà enviat en un mailing a la resta d’Associats.
6. Precs i preguntes
Varis assistents formulen preguntes relacionades amb el procés Electoral i
s’exposen simulacions amb els diferents escenaris possibles que es pot trobar
l’Entitat en cas de no presentar-se cap candidatura a la Presidència, qüestions
que van ser extensament respostes pel Sr. Enric Ruiz.
El Sr. Ruiz es va mostrar molt optimista amb aquest tema i va transmetre als
assistents un missatge de tranquil·litat pel fet de convocar-se Eleccions.
7. Torn obert de paraules
Sense mes assumptes a tractar s’aixeca l’Assemblea a les 22:45h del dia 18 de
Desembre de 2019.
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En David Zamora López dona fe d’aquesta Acta com a Secretari del Moto Club
Igualada i signa aquest document amb el vistiplau del President el Sr. Enric
Ruiz Ballesteros

El Sr. David Zamora López

Igualada a 18 de Desembre de 2019
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