
PENDENT D’APROVAR  EN L’ASSEMBLEA GENERAL DE 2018 
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL CLUB DE GOLF ARQUITECTES DE CATALUNYA 

 
Data – 14 de desembre de 2017 
 
Emplaçament  – Salons del Restaurant del Club de Golf La Roca – Cardedeu (Barcelona). 
 
Hora  – 16,00 hores. 
 
Assistents:  18 socis amb dret de vot, inclosos els membres presents de la Junta directiva. 
 
ORDRE DEL DIA  – D’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria corresponent, amb els següents 
punts: 
 
 1 – Informe del President .  
 
El President fa un breu resum de les activitats del l’any que acaba. Comenta que, donat que hi ha 
hagut canvi de Junta Directiva al segon trimestre, la nova Junta presentarà el seu programa en 
l’Assemblea General Ordinària que es convocarà durant el primer trimestre de 2018. Això permetrà 
acabar de concretar un calendari d’activitats per l’any vinent i, a l’hora, s’ajustarà la celebració de la 
dita assemblea al que fixen els estatuts del Club. 
 
 2 – Posposició de l’aprovació de la gestió dels Org ans de Govern, liquidació de 
l’exercici 2017 i pressupost de l’exercici 2018 per  a la pròxima assemblea ordinària que es 
convocarà durant el primer semestre de 2018. 
 
Es sotmet a votació aquest punt després que el President indiqui que es fa per adequar la dinàmica 
temporal de les assemblees a allò fixat en els estatuts del Club, que fixen la seva celebració durant el 
primer semestre de l’exercici (art. 8.5). S’aprova per unanimitat. 
 
 
 3 – Cobrament de les quotes de l’exercici 2018. 
 
Es comunica que les quotes corresponents a l’exercici 2018 es passaran a cobrar durant el mes de 
gener de 2018. 
 
 4 – Precs i preguntes.   
 
Sense que hi hagi cap altre qüestió a debatre, I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió a les 
16,30 hores, donant-se per finalitzada l’assemblea. 
 
 
Cardedeu, a 14 de desembre de 2017. 
 
 
La Secretària de la Junta,  
Agnès Sànchez Oriol 


