ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL JARDÍ
BOTÀNIC DE BARCELONA

Lloc: Sala Salvador Institut Botànic de Barcelona. (Passeig del migdia s/n. Parc de Montjuïc. Barcelona)
Data: dissabte 20 de febrer de 2016
Hora: 12,30 h primera convocatòria
13,00 h segona convocatòria

Assisteixen: Pere Vives president, Enric Orús tresorer, Jaume Pamies i J M Montserrat (vocals junta) i 13
14 socis que configuren el total de 17 assistents.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salutació del president
Presentació de la memòria 2015
Presentació Calendari i programa d’activitats 2016
Presentació Pressupost 2016
Aprovació comptes 2015 i estat financer AAJBB
Aprovació del pressupost i programa d’activitats
Precs i preguntes

1.Salutació del president
S’inicia l’assemblea ordinària de l’associació corresponent a l’any 2016, a les 13h
El president excusa la presencia del nou secretari per qüestions de feina, que ha hagut de marxar, en el seu
lloc actua com a secretari en Carlos Azofra que aixeca l’acta.
El president reparteix la documentació entre els socis assistents consistent en una memòria de l’any 2015
amb l’estat de comptes del 2015 i la programació i pressupost per al 2016.
2. Presentació del la memòria
Amb una breu presentació, es detalla tota l’activitat feta al llarg del 2015, recollida en la memòria,
destacant els viatges, els guiatges al jardí i les hores de voluntariat dedicades al llarg de l’any en les
diferents tasques al JBB i JBH. Tota aquesta documentació queda recollida i publicada a
www.amicsjbb.org, a l’apartat de descàrregues.
Així mateix Enric Orús el tresorer fa un breu resum dels comptes del 2015 per diferents apartats,
d’activitats realitzades, tal i com detalla el document que s’adjunta a tots els socis assistents. S’explica
que per motius de facilitar una millor comptabilitat i evitar tenir un pressupost molt més alt que els que
ens correspon per l’activitat realitzada s’han extret els viatges, d’acord amb l’agència de viatges, de
manera que només es reflecteix aquella quantitat de diners que ha estat un ingrés per a l’associació.
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D’aquesta manera s’evita superar el sostre de pressupost de 70000€ que obligaria amb la nova normativa
a fer l’impost de societats i l’obligatorietat de fer unes comptabilitats molt més complexes que les que
desenvolupem amb l’activitat ordinària.
El president fa una breu presentació als assistents de l’estat financer de l’associació, tant pel que fa al
resultat del 2015 com pel que fa al romanent que disposa l’Associació i la importància que aquest
romanent permeti una certa continuïtat a l’activitat de l’aajbb cas que les subvencions previstes al final no
acabin sent efectives. També es fa una breu presentació del balanç de pèrdues i guanys així com del
balanç de situació tant pel que fa a l’actiu com al passiu de l’entitat. Tota la documentació és consultable
a les oficines de l’AAJBB per qualsevol dels socis que ho sol·liciti.
Na Mercè Mestres en el torn obert fa alguns aclariments a aspectes dels conceptes detallats en la
documentació pel que fa a imports i conceptes de subvencions obtingudes per l’administració,
concretament per l’ajuntament de Barcelona. Un cop fet l’aclariment es fa la correcció oportuna en el
document.
3.Presentació Calendari i programa activitats 2016
El president explica breument els eixos de treball per al 2016 i el calendari ampli d’activitats a
desenvolupar per poder optar a la subvenció del CMCNB de 20.000€ prevista per al 2016. Això implica
suportar un pressupost total d’activitat de més 40.000€, donat que l’ajut previst d’acord amb la llei de
subvencions només pot ser màxim del 50% del total del projecte presentat.
S’explica també que s’ha incorporat una nova persona a la secretaria tècnica en un contracte de 8 hores
setmanals. I en horari de dilluns matí i dimecres matí.
Es fa breu menció als projectes més rellevants per al 2016, la jugatecaambiental de l’AMB els diumenges
al JBH, els guiatges al JBB, El camp de treball a l’estiu, els grups de voluntaris al viver i hort de la
masia...
4. Presentació del pressupost 2016
Enric Orús fa una breu presentació de les partides destacades. S’explica la nova estabilitat del Sr Pere
casbes amb les noves propostes assolides per el JBB amb el centre jardineria i l’aportació de l’associació.
S’explica breument l’aportació del CMCNB que fa possible tirar endavant la major part dels projectes.
S’explica l’aportació de Gardens from spain amb les propostes de viatges, com a nou soci protector.
Es fa breu presentació de les partides de personal, activitats rellevants com cursos, guiatges, jugateca ,
excursions i activitats de voluntariat.
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5.Aprovació comptes 2015
Mercè Mestres fa algunes esmenes i correccions , que s’anoten ,als conceptes de les subvencions aclarint
que son de AJBCN i no de GC.
Es posa a votació l’aprovació dels comptes 2015:
APROVATS per unanimitat dels assistents

6.Aprovació programa 2016 i pressupost 2016
Es posa a votació l’aprovació del programa del 2016 i del pressupost 2016
APROVATS per unanimitat dels assistents.
8.Torn de preguntes

El president fa uns agraïments al Sr. Carlos Azofra i Villa a per la feina feta a càrrec de la Secretaria i a
Mercè Mestres presidenta fins al octubre 2015, per tota la feina desenvolupada al llarg de l’any 2015.

Sense més acaba l’assemblea a les 14,30h

Signen la present a Barcelona a 20 de Febrer del 2016

Pere Vives

Miquel Vinyals

President

Secretari
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