
Acta Assem blea extraordiná ria ASSOG IAGÉ P HOTOSAG RE RA

Nombre de la sessió: 12

Data convocatória: 30 d'octubre del 2018, a les 19 hores.

Lloc: Centre Cívic de la Sagrera - Martí Molins, 29 Barcelona.

Assistents Junta Directiva:

Josep Lluís Rodríguez - President

Magda Llorens García - Mcepresidenta

Eduard Feliu Guasch - Secretari

José Rubio Rodríguez - Tresorer

Es procedeix a passar llista, assisteixen un total de 16 socis i un representat, que sumen un

total de 17 socis amb dret a vot, els assistents donen la seva conformitat al recompta.
D'acord amb el capítol lll, article 12, dels estatuts, es dóna per constituida l'assemblea.

EI President dóna la benvinguda als socis assistents, i tot seguit passa la paraula al

secretari.

ORDRE DEL DIA

1, Lectura i aprovació de l'ordre del dia.

2. Lectura i aprovaeió de l'acta anterior.

3. Presentació de la Junta Directiva.

4. Balang de gestió i projectes per la próxima etapa de la Junta Directiva.

5. Tom obert d'intervencions.

6. Votació candidatura Junta Directiva.

1. Es comenga l'assemblea amb la lectura de l'ordre del dia, que és dóna per aprovada per
unanimitat.

2. Es dóna per llegida l'acta de I'assemblea anterior, s'aprova per unanimitat.

Elsecretari pregunta als assistents, si es presenta una altra candidatura. No se'n presenta

cap més.



El Secretari passa la paraula al president a fi de desenvolupar la resta de l'ordre deldia.

3, El President presenta Ia nova Junta Directiva que es composa dels següents membres:

President: Josep Lluís Roig Rodríguez.

Vicepresidenta: Magda Llorens García.

Secretari: Eduard Feliu Guasch.

Tresorer: José Rubio Rodríguez.

Logística: Joan Ramón Elias, Aureli Gandul

Sessions fotográfiques: Silvia Lucia, Manuel Muñoz.

Gestió concurs fotos: Joaquim Llopis

Comissió sortides: Amalia Quinteiro.

Comissió festes: Yolanda Mata,

Comissió fotos: Joaquim Llópis, Magda Llorens, José Rubio.

Comissió Vídeo: Román Pons.

Comunicació interna: José Rubio.

Comunicació externa: Juan López.

4. El President fa un resum dels objectius assolits, i fa esmena de l'acord de col'laboració
amb l'ajuntament per tant de continuar el concurs de Festa Major. Amb la subvenció rebuda

de lAjuntament, s'ha adquirit un televisor que queda en propietat de Photosagrera.

Es continuará amb les activitats socials previstes a l'assemblea general ordinária, es fa un

repás d'aquestes, amb diferents intervencions dels socis assistents, per tant de donar la
seva opinió.

5. Joan Picanyol, comunica que per raons personals, deixa la seva participació amb la
Junta, no obstant ofereix la seva col'laboració per a temes puntuals.

La Junta agraeix amb nom de Photosagera la seva col'laboració i participació en els

esdeveniments de I'associació.

6. Es procedeix a la votació, i per unanimitat, es dóna per aprovada la nova Junta Directiva.

La Junta Directiva accepta els nomenaments, agraint la confianga dels soeis.

Sense més punts a tractar, es dóna per acabada l'assemblea a les 20,30 hores.

Josep Lluís Roig Eduard Feliu

Document adjunt: Certificat de assistents i representats a l'assemblea.


