ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 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: 10,30 h primera convocatòria
11,00 h segona convocatòria

Assisteixen: Pere Vives president, Carles Azofra secretari, Enric Orús tresorer, Jaume Pamies i J M
Montserrat (vocals junta) i 14 socis que configuren el total de 17 assistents. Entre els assistents hi ha
també Miquel Vinyals Lozano candidat a la secretaria de l’aajbb.

Ordre del dia:
1.
2.

Salutació del president
Presentació de la proposta de nou secretari de la Junta Directiva.

Sotmetiment de la proposta a l’aprovació de l’Assemblea

S’inicia l’assemblea extraordinària de l’associació, per a l’elecció de la candidatura a secretari de la Junta
a les 11h i 10 min.
S’exposa breument la situació creada a l’assemblea extraordinària del 24 d’octubre, en que va quedar
vacant la plaça de secretari de la Junta i el Sr. Carlos Azofra Villa es va oferir a cobrir aquesta plaça
temporalment per poder consolidar una junta i tirar endavant les propostes de l’associació fins a la
propera assemblea del febrer. En aquell moment es va expressar la voluntat de treballar en la línia de
cercar un nou secretari.
En l’assemblea d’avui es presenta per part del president, una nova candidatura a càrrec de Miquel
Vinyals i Lozano, que havia estat antic soci i persona vinculada a la masia del jardí botànic històric els
anys 1999-2000 com a jardiner de l’escola taller que va fer tot de reformes al sot de la masia i al sot de
l’estany en aquell període. La seva vocació de jardiner i la seva estima per la natura a la vegada que té
experiència en participació en entitats associatives, el fan un candidat apte per a oferir-se com a secretari
de la Junta de l’AAJBB.
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Es posa la proposta a votació per part dels assistents.

Resultat de la votació: Unanimitat de les 17 persones assistents. S’accepta la proposta de la
candidatura de Miquel Vinyals i Lozano com a secretari de l’associació d’amics del jardí botànic.

El candidat accepta el càrrec de secretari de l’aajbb.

El president fa uns agraïments al Sr. Carlos Azofra i Villa a per la feina feta a càrrec de la Secretaria i per
les facilitats donades durant aquest període en que hi ha hagut la vacant de secretari. Anuncia també la
voluntat del Sr Azofra d’ocupar una vocalia de voluntaris que ajudi a la promoció dels voluntaris i a
l’impuls del pla de voluntariat.

Sense més acaba l’assemblea a les 12h
S’ofereix un breu refrigeri als assistents a l’espera de la reunió d’assemblea ordinària prevista per a les
13,00h en segona convocatòria.

Signen la present a Barcelona a 20 de Febrer del 2016

Pere Vives

Carlos Azofra

President

Secretari
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