ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/SÒCIES
24 DE NOVEMBRE DE 2010

A Lleida, dia 24 de novembre de 2010, a les 19:30 h es reuneixen els socis/sòcies de l’Entitat
en Assemblea General Ordinària al Centre Cívic de Cappont, amb el següent ordre del dia:
1.‐ Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2.‐ Memòria econòmica i d’activitats Temporada 2009/2010.
3.‐ Pressupost Temporada 2010/2011.
4.‐ Proposta d’anul∙lació del dipòsit de 45,00 euros pel que fa a la gestió dels equipaments de
joc.

1.‐ LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Es llegeix l’acta de l’assemblea del dia 26/05/2010 i s’aprova.

2.‐ MEMÒRIA ECONÒMICA I D’ACTIVITATS TEMPORADA 2009/2010.
Es presenta , i s’aprova la memòria econòmica de la temporada 2009/2010, amb 9 vots
a favor i cap en contra.
3.‐ PRESSUPOST TEMPORADA 2010/2010.
És presenta el pressupost per aquesta temporada.
S’informa que és un pressupost amb contenció de despeses per preveure la baixada
d’ingressos per part de les administracions públiques.
S’informa de les iniciatives adoptades per la Junta Directiva amb l’objectiu
d’augmentar els ingressos i disminuir les despeses, com ara incrementar el nombre
d’empreses amigues, disminuir despeses de material d’oficina i telèfon, entre d’altres.
S’aprova el pressupost per la temporada 2010/2011 amb 9 vots a favor i cap en contra.
4.‐ PROPOSTA D’ANUL∙LACIÓ DEL DIPÒSIT DE 45,00 EUROS PEL QUE FA A LA GESTIÓ DELS
EQUIPAMENTS DE JOC
La Junta Directiva presenta aquesta proposta perquè donat el dèficit que reflecteix el
tancament de la temporada 2009‐2010, el Club no podria fer front a les despeses ocasionades
pel retorn del dipòsit.

S’aprova la proposta següent, amb 9 vots a favor i cap en contra:
Anul∙lar el dipòsit. La jugadora serà propietària de l’equipament a patir d’ara.
Si la jugadora canvia d’equip (és a dir, per edat canvia de categoria) o hi ha un canvi de
patrocinador en el seu equip , la jugadora haurà de pagar la samarreta.
Si la jugadora vol canviar el pantaló (canvi de talla, per exemple), haurà de pagar‐lo.

I SENSE CAP MES TEMA QUE TRACTAR, ES DONA PER FINALITZADA AQUESTA ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA A LES 20:30 H. DEL DIA 24 de novembre de 2010

PRESIDENTA.

SECRETÀRIA.
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