ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL BAIXADOR
CELEBRADA l’11 DE GENER DEL 2014, SOTA EL SEGÜENT ORDRE DEL DÍA:

1.- Resultat de l’exercici 2.012 (enviat per correu)
2.- Presentació del Resultat de l’exercici 2.013.
3.- Precs i preguntes.
4.- Dimissió del president de la Junta Directiva.
5.- Presentació de candidatures per al relleu.
6.- Elecció del nou president/a i Junta Directiva.
S’acompanya un document sobre l’executòria de la Junta Directiva sortint.

S’inicia l’Assemblea pocs minuts després de les 18.30h., horari de la segona convocatòria.
Els membres de la mesa, Josep Sanz (president sortint) Sílvia Garrido (tresorera sortint) i
Jordi Balanyà, (vocal sortint), passen llista dels assistents i dels socis, amb un còmput de 18
socis, 22 vots delegats a la sòcia Rosa Pla i 21 veïns assistents.
Sílvia Garrido explica als assistents que la secretària de la Junta sortint es va donar de baixa, i
demana autorització als socis per ser ella qui dirigeixi l’Assemblea com a secretària interina,
funció que ha realitzat des de la baixa de la secretària. Els socis manifesten la seva aprovació
i Sílvia Garrido passa la paraula a Josep Sanz.
Punt 1.- Josep Sanz pregunta als assistents si volen fer alguna observació sobre el resultat de
l’exercici de l’any 2.012, que el 18 de setembre del 2.013 es va enviar amb les dades
detallades i per correu a tots els associats, i no havent-hi cap intervenció es dóna per aprovat.
Punt 2.- Josep Sanz exposa als assistents les dades corresponents al tancament de l’exercici
de l’any 2.013, que a la vegada representa el final del cicle de la Junta sortint, i en destaca el
saldo final dels dos comptes que manté l’Associació i que ascendeixen a:
Compte Caixa Catalunya
29.357,64 Euros
Caixa pròpia
145,85 Euros
-------------------------------Total 29.503,49 Euros
Sílvia Garrido aporta a la reunió les dades i documents, sobre tresoreria i associats, de
tancament de cicle, que s’adjunten a l’acta, i entre els quals destaquen:
-

moviments del compte de Caixa Catalunya
Llistat major de caixa pròpia.
Resum amb el llistat d’associats a nivell individual i ingressos per conceptes.
Despeses per activitats.

Josep Sanz afegeix que en el darrer trimestre es va produir un augment notable d’associats
preocupats per la contaminació acústica i ambiental que es produeix a la platja i al barri. I, no
havent-hi intervencions per part dels assistents es dóna per aprovat el tancament.
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Punt 3.- No havent-hi precs i preguntes per part dels assistents, es passa al punt següent.
Punt 4.- Josep Sanz presenta la seva dimissió com a president de l’AVV El Baixador i fa un
resum de les accions que s’han dut a terme en els dotze anys que ha assumit la presidència,
destacant la gestió per estalviar despeses als veïns amb les obres de clavegueram, el
seguiment dels projectes de les Fases II i III del Pg. Marítim, i el treball per intentar reduir
l’impacte ambiental al barri.
Punt 5.- Pren la paraula Sílvia Garrido i demana als socis la presentació de candidatures pel
relleu de presidència i de Junta Directiva. Jordi Balanyà assenyala que, tal com es va anunciar
en l’escrit del president sortint als socis, del 18 de setembre del 2.013, en cas que no es
presenti cap candidatura, l’AVV El Baixador s’haurà de dissoldre.
Rosa Pla demana la paraula per presentar candidatura de presidència i nova Junta, i Sílvia
Garrido li ofereix passar a la taula. Rosa Pla exposa que la candidatura té com a objectiu
evitar que l’AVV El Baixador es dissolgui per manca de candidatures. Així mateix explica que
la proposta neix de la il·lusió per fer del Baixador un barri unit de veïns i comerciants, vinculat
a l’objectiu d’aconseguir una platja on es visqui amb qualitat. Destaca el propòsit d’augmentar
el nombre de socis de l’Associació perquè sigui el màxim de participativa i activa. Per tot
plegat, proposa convocar una Assemblea, en els propers dos mesos, per debatre i votar entre
tots els associats les accions i activitats a emprendre, i una segona Assemblea durant el
proper estiu, quan hagi augmentat el nombre de socis, per renovar els càrrecs de la Junta. Tot
seguit, llegeix el document amb els càrrecs de la Junta i les bases del projecte, que s’adjunten
a l’acta.
Ana Román demana la paraula per explicar que la seva inclusió a la Junta Directiva és per
assegurar la transició, i que cal entendre la seva vice-presidència com a una col·laboració
excepcional i temporal. Els socis manifesten la seva aprovació.
Sílvia Garrido demana als socis si hi ha alguna altra candidatura. No presentant-se’n cap altra
es procedeix a la votació de Rosa Pla com a nova presidenta de l’Associació i de la nova
Junta directiva, que s’aproven per unanimitat.
Ana Román demana la paraula per agrair a Josep Sanz la feina i l’esforç duts a terme durant
els dotze anys en els quals ha ocupat la presidència.
Finalment, s’obre un torn de paraula als socis i Andrea Matías assenyala la importància
d’estrènyer els lligams amb les altres AAVV de la platja. Els socis manifesten el seu acord. I,
sense cap altre tema a tractar, a les 19.30h. finalitza l’Assemblea.
Castelldefels, 16 de gener del 2014
President sortint
Josep Sanz

	
  
	
  

Secretari sortint
Sílvia Garrido

President
Rosa Pla
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Secretari
Àlex Agramunt

