
Acta_de_l’assemblea_general ordinària de l’Agrupació Excursionista de 

Martorell (any 2017) 

 

Dijous 1 de juny de 2017, a les 9 del vespre, al local de l’entitat. Hi participen els                  

membres de la Junta directiva X. Tió (President), I. Soriano, W. Wiesen i A. Bellés, i                

tretze socis més. 

 

Temes tractats, segons l’ordre del dia (annex 1) i acords adoptats 

 

1. S’aprova per assentiment l’acta de l’assemblea general ordinària de l’any 2016,            

celebrada el 26 de maig de 2016. 

 

2. Informe del President.  

- A la data de l’assemblea, el nombre de socis es manté estable respecte d’anys               

precedents (169).  

- Els dos cicles de sortides (Iniciació i Senderisme-Muntanya) s’han desenvolupat           

sense gaire novetats. El cicle d’Iniciació i les primeres etapes de la Via Augusta              

(senderisme) han estat les sortides amb més participants. 

- Tanmateix, s’ha observat, com els darrers anys, una davallada progressiva de la             

participació dels socis en les activitats del club, un problema general en entitats com              

la nostra. D’altra banda, ja fa anys que no es dóna publicitat a les activitats del club a                  

l’agenda municipal degut al requeriment de llicència federativa o assegurança          

temporal per participar-hi. El president remarca que s’ha intentat pal·liar-ho          

mancomunant les sortides amb altres entitats, amb resultats força diversos. En tot            

cas, es fa una crida als socis a proposar sortides i a assumir-ne el guiatge de cara al                  

proper curs.  

- Aquest any s’ha dut a terme la compra-renovació de material de muntanya del club :                

2 jocs d’ARVA i pala, i 4 raquetes de neu. També s’ha cobert l’import dels viatges en                 

transport públic del cicle de senderisme. 

- De cara al curs vinent, el club es troba en disposició d’assumir altres despeses, com                

una part del cost de microbusos pel cicle iniciació, la renovació dels arnesos             

d’escalada, o les pernoctacions en refugis en sortides de dos dies (veure punt 5).  

- Davant la proposta de contractar una persona per obrir el local i atendre              

presencialment els socis (per descarregar d’aquesta feina els membres de la junta que             

ho estan fent), es considera que cal valorar-ne pros i contres. Potser seria suficient              

obrir el local un sol dia a la setmana durant una hora i mitja, tret del període de                  

tramitació de les llicències, que s’obriria dos dies. El tema queda pendent d’estudi.  

- Finalment, el president agraeix la feina feta pels membres de la Junta directiva i               

altres socis que col·laboren directament en l’organització de les activitats de           

l’Agrupació. 

 

3. Aprovació de les línies de gestió de la Junta - S’aproven per assentiment. 

 

4. Informe del tresorer i aprovació dels comptes de l’any 2016 i del pressupost per al                

2017  

- El tresorer informa del balanç dels comptes de l’entitat de l’exercici de 2016 (annex               

2), que corresponen al període desembre 2015-novembre 2016, i que no inclouen els             

imports dels premis del concurs de fotografia del 2016, que es van abonar més tard.               



Els comptes presenten un superàvit de 1.233,82 €. Com els exercicis precedents, el             

gruix dels moviments correspon sobretot a les renovacions de llicències, i també a             

l’assegurança de responsabilitat civil de la Junta. 

- Es presenta també el pressupost per al 2017 (annex 2), amb una previsió              

d’ingressos de 2.190 €, de despeses de 1.275 €, i per tant un superàvit de 915 €.  

- Pel que fa a les subvencions de l’Ajuntament, com els anys precedents ni s’han               

demanat el 2016 ni es preveu de demanar-ne el 2017, tant per les dificultats per               

tramitar-les primer i justificar-les després, com per la situació econòmica prou folgada            

de l’entitat. 

- S’aproven per assentiment tant els comptes de 2016 com el pressupost per al 2017. 

 

5. Torn obert de paraules.  

- Es proposa que, per ampliar la participació dels socis i captar-ne de nous, l’AEM               

organitzi cursos de formació en activitats de muntanya. El president respon que això             

es podria fer en el marc de la Vegueria, i preferentment en col·laboració amb altres               

clubs propers; en tot cas, caldria un nombre mínim de participants, cosa que no              

sempre és fàcil d’aconseguir.  

– Es demana que l’Agrupació subvencioni d’alguna manera una part de les despeses             

de les sortides de més d’un dia. Des de la junta es proposa cobrir l’import de les                 

pernoctacions en refugis, i l’assemblea ho aprova per assentiment. 

- Davant la proposta d’organitzar un sopar de final de curs, la colla d’Iniciació fa saber                

que pel 23 de juny tenen prevista una caminada vespertina seguida d’una celebració             

de la revetlla a Can Cases, que pot servir de cloenda de la temporada. 

  

 

 

El President El Secretari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX 1 - CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 2017  

 

 

 

 

Benvolguts consocis, 

En nom de la Junta Directiva de l’Agrupació Excursionista de Martorell em plau convocar-vos a               
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat que tindrà lloc el dijous 1 de juny de 2017, a les 9                  
del vespre, al local de l’entitat. 

Els punts de l’ordre del dia són els següents: 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea de l’any 2016. 
2. Informe del president. 
3. Aprovació, si s’escau, de les línies de gestió de la Junta. 
4. Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2016 i del pressupost per al 2017 
5. Torn obert de paraules. 

D’acord amb els estatuts de l’entitat, l’Assemblea General Ordinària s’ha de reunir almenys un cop               
l’any, dins el primer semestre, per tractar dels temes esmentats. 
 
Esperem, doncs, la vostra assistència. 

Ben cordialment, 

 

Ignasi Soriano 

Secretari de l’Agrupació Excursionista de Martorell 

 

Martorell, 2 de maig de 2017 

 

 

  



ANNEX 2 - COMPTES DE L’ENTITAT (ANY 2016) I PRESSUPOST (ANY 2017) 

 

 


