ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA 2021
Lloc: Sala Salvador. Institut Botànic de Barcelona
Data: dissabte 12 de juny de 2021
Hora: 12h primera convocatòria
12h 30’ en segona convocatòria
Assisteixen els socis:
Rafael Ferrer, Carlos Azofra, Enric Orús, Mª Montserrat Sabroso Badía, Glòria Pastor
Vivas, Eva Mª Cabaleiro Costa, Margalida Gelavert Desplan, Fàtima March Vila
Deleguen el vot:
Otto Bracke, Emili Gimenez Coll i Anna Mª Malo
Membres de la junta:
Pere Vives (president), Mº Lluísa Garcia (tresorera), Miquel Viñals (secretari), Jaume
Pàmies (vocal junta) Excusa la seva assistència el vocal Josep Mª Montserrat
Total assistents i vots delegats: 15
Ordre del dia:
1.- Salutació del President
2.- Presentació de la Mesa Electoral
3.- Presentació de les candidatures a càrrec de President, secretari i Tresorer de la Junta
Directiva
4.- Votacions i resultats
1.- Salutació del President
Pere Vives inicia l’assemblea explicant que tot i que aquesta assemblea s’hauria
de fer a l’octubre s’ha volgut avançar per aprofitar la trobada de l’assemblea ordinària.
2.- Presentació de la Mesa Electoral
La mesa electoral la formen els membres de la junta. El vocal Josep Mª
Montserrat ha presentat excuses per no poder assistir. I la seva vocalia queda vacant pel
que estem a l’espera que el Jardí Botànic proposi qui ocupi el seu lloc.
3.- Presentació de les candidatures a càrrec de President, secretari i Tresorer de la
Junta Directiva
Donat que no s’ha presentat cap nova candidatura a cap dels càrrecs de la junta,
els actuals membres es presenten per continuar amb la feina de dirigir l’associació
4.- Votacions i resultats
Al no haver vots en contra ni abstencions s’aprova la continuïtat de la junta
actual per unanimitat.
Per acabar s’acorda fer nous carnets amb pasta de bambú o cartolina
Es dona per acabada l’assemblea a les 13h
President

Secretari

