ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACEEGI
ASSOCIACIÓ DE CENTRES EQÜESTRES ESPORTIUS DE GIRONA.

A Celrà a 20 de juny 2015 es reuneix l’assemblea General de ACEEGI, degudament
convocada a l’efecte, amb els membres de l’assemblea que consten en la llista
d’assistents que s’adjunta a la present acta, mitjançant annexa.
Assisteixen també els següents membres de la Junta Directiva que són:
Presidenta: MARIA ANGELA POU BATLLE
Secretari: PERE FAJULA AGUSTÍ
Tresorera: MARIA ASUNCIÓ GUILLAUMES VILA
1º Vicepresidenta: NOELIA FUENTEFRIA WAGNER
2º Vicepresident: XAVIER GARCES MARTÍ
Vocal: AROA MAZUELOS VIVAS
No es troben presents a l’assemblea, havent excusat la seva assistència, els següents
membres de la Junta Directiva:
Vocal: CARMEN LEON MUÑOZ
Vocal: ANGEL PIJOAN PEREZ
Vocal: ENRIC MASO SALA
Vocal: ELENA MUNOA FAGOAGA
Presideix l’assemblea la Sra. Presidenta de l’associació Sra. Maria Àngela Pou i actua
com a Secretari el Sr. Pere Fajula, que ocupa el mateix càrrec a la Junta Directiva, tot
això de conformitat amb el que es disposa en els Estatuts Socials.
L’assemblea es reuneix sota el Ordre del Dia que consta a continuació:
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Liquidació de comptes de l’exercici anterior i aprovació del pressupost anual.
3.- Acord per determinar la forma i quantitat per la contribució al sosteniment de
l’associació.
4.- Informació de la Junta Directiva sobre les tasques portades a terme
5.- Informació de la Junta Directiva sobre les tasques que es pretenen portar a terme
durant aquest any.
6.- Aprovació de la gestió feta per la Junta Directiva durant l’any anterior.
7.- Examen de les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, així com de les altes i
baixes d’associats i associades.
8.- Assumptes varis
9.- Precs i preguntes.
A continuació, estant ben constituïda l’assemblea es passa a tractar sobre els Punts del
Ordre del Dia.
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1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Per part del Secretari es dona lectura a l’acta de l’assemblea anterior la que és aprovada
per unanimitat dels assistents.
2.- Liquidació de comptes del exercici anterior i aprovació del pressupost anual i
liquidació de comptes del exercici anterior.
Pren la paraula el Tresorer de l’associació qui passa a exposar als assistents els
ingressos i les despeses de ACEEGI en el exercici anterior.
Seguidament es presenta el pressupost pel pròxim exercici, que és aprovat per tots els
presents.
3.- Acord per determinar la forma i quantitat per la contribució al sosteniment de
l’associació.
Pren la paraula la Sra Presidenta juntament amb el Sr. Tresorer que proposen que per
aquest any els associats abonin una la quota anual de 100 euros, que haurà d’efectuar-se
mitjançant ingrés al compte de ACEEGI, per d’aquesta forma poder contribuir al
sosteniment de la Associació.
Es sotmet a votació la proposta anterior que és acceptada i aprovada per unanimitat de
tots els presents .
4.- Informació de la Junta Directiva sobre les tasques portades a terme
Pren la paraula la Sra. Presidenta per esposar les tasques portades a terme durant l’any
2014, i que es concreten en treballar la posada en marxa d´una pàgina web de la
Associació. També es decideix fer un flyer per donar a conèixer les dades de tots els
socis que formen part de la Associació. Aquest flyer serà pagat per la Associació i cap
membre haurà de pagar cap quantitat.
5.- Informació de la Junta Directiva sobre les tasques que es pretenen portar a terme
durant aquest any
Pren novament la paraula la Sra. Pou que exposa quines son les tasques que es pretenen
portar a terme aquest any i que es concreten en la millora de les edicions de les lligues
de salt d´obstacles i doma clàssica ACEEGI. Es decideix organitzar un sopar per tal de
donar mes nom a la Associació i poder premiar als esportistes guanyadors de la Lliga
ACEEGi de les dues modalitats durant el Sopar. Es decideix que el Sopar es realitzarà al
Hotel AC Ciutat de Girona durant l´últim dissabte del mes de gener de cada any.
6.- Aprovació de la gestió feta per la Junta Directiva durant l’any anterior.
Una vegada exposat el que s’ha dit amb anterioritat, es sotmet a aprovació la gestió
efectuada per la Junta Directiva durant l’any passat, resultant aprovada per unanimitat
dels presents .
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7.- Examen de les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, així com de les altes i
baixes d’associats i associades.
La Sra. Presidenta informa de les sol·licituds presentades per a ésser soci, així com de
les altes i baixes d’associats.
Es varen presentar 6 noves sol·licituds dels següents centres Aiguaviva Hípic, Hípica El
Turó, Can Rigau, Centre Eqüestre Can Comas, Centre Hípica Aventures a Cavall i
Centre Hípic Juià que varen ser acceptades per la Junta Directiva.
Es varen presentar 1 baixa del centre Cavalls Empordà per no disposar d´activitat de
competició en el seu club i s´accepta la baixa.
8.- Assumptes varis
Es proposa la organització del sopar de gala amb una comissió formada per Aroa
Mazuelos, Noelia Fuentefría y Maya Pou. Es decideixen els premis, diplomes i quadres
que s´encarregaran i distribuiràn durant el sopar de Gala.
9.- Precs i preguntes
Es renuncia al torn.
No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió de l’assemblea, agraint als
presents la seva assistència.
Redactada la present acta pel Secretari, és signada per ell i per la Sra. Presidenta, de la
que es donarà lectura en la pròxima assemblea a fi de la seva aprovació o esmena.
VºBº
La Presidenta

El Secretari
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