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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS MAS JARDÍ 

 

En el dia d’avui, quinze (15) de novembre de 2017 a les 19 hores i quinze minuts, a la seu 
del Centre Cívic de Palau, carrer Saragossa n. 27 de Girona, l’Associació de Veïns Mas 
Jardí, Urbanització “Torres de Palau II”, es reuneixen, prèvia la seva convocatòria, els 
membres de l’Associació, en aquest cas 25 persones presents, que representen 16 associats,  i 
10 cartes de Delegació de vot, al president. Tot plegat 26, sobre el total de 79 associats que figuren en la 
relació actualitzada d’associats (ANNEXA n. 1) amb les firmes dels assistents i les delegacions de vot), i 
en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent 
present també els membres de la Junta Directiva, i accepten de forma unànime que tingui 
lloc la present Assemblea amb el següent, 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda del President  

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del 23 de maig d’enguany.  

3. Seguiment i estat dels objectius d’aquest any.  

4. Liquidació del pressupost 2016-2017 i Estat de Comptes  

5. Pressupost per l’exercici 2018 i determinació de Quotes  

6. Nomenament i Cessament de càrrecs de la Junta Directiva  

7. Torn obert de paraules  

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat 
dels  assistents, actuen com a President el Sr. Valentí Giralt i Puignau i  el  Sr. Joan 
Vidal Xifra, Vicepresident, que actua en funcions de Secretari de l’Assemblea, per l’ 
absència justificada del secretari sr. Josep Pous. 

El President declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i havent procedit a 
la lectura de l’ ORDRE DEL DIA, i prèvia la presentació de les corresponents 
propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents. 

ACORDS: 
1. Es dona lectura del acta de l’Assemblea del 23 de maig, que queda aprovada sense 

cap objecció. 
2. Sobre el seguiment del objectius per l’any 2017: 

a. Es dona es vist i plau a les accions fetes per el tractament de Mosquits i 
Rates, constatant que ha estat un tractament eficaç i per tant tornar-ho a 
repetir el proper any. 

b. Respecta al procés d’enllumenament dels passadissos de vianants. Les obres 
de posar nous fanals, ja ha quedat acabat i funciona molt be. Queden 
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pendent les obres del passadís del Bosc, que ha de fer l’ajuntament l’any 
vinent, dintre el seu pla d’obres aprovades dintre dels Pressupostos 
Participats. 

c. Antena TV. El president comenta les dificultats per trobar un proveïdor 
que faci els canvis tecnològics de posar fibra òptica, al mateix  temps 
d’oferir un programa de continguts televisius que facin interessant la 
subscripció de contractes individuals. 

d. Millora de la circulació. El president presenta els tres projectes que ens han 
fet els tècnics municipals de viabilitat, comentant que al final de la 
presentació vol posar a votació, aquest punt en concret, donada l’ 
importància que te, per part de molts veïns. Queda acceptat per part de tots 
els presents, el procediment triat. 
Dels tres projectes, dos porten a modificar el sentit de circulació en els 
carrers de Mas Jardí i Ros de Palau. La diferència entre el primer i el segon 
es el sentit de circulació, un seguint el sentit de les agulles del rellotge i l’ 
altre el contrari, entre ambdós carrers. El tercer projecta, consisteix en 
deixar el doble sentit de circulació a tots tres carrers i pintar amb BANDES 
DE COLOR GROC (prohibit parar-se/aparcar), a totes les corbes 
perilloses, que queden perfectament identificades en el plànol del projecta.  
Un cop presentats tots tres projectes i després de un extens debat, el 
president ho posa a votació. Tots els presents voten el projecta de pintar en 
bandes grogues, les zones perilloses. Aquest plànol forma part d’ aquest 
acta, com document annexa. (ANNEXA n. 2) 
Finalment el president comenta que fera arribar l’ acta d’ aprovació d’ 
aquesta proposta a l’ajuntament, i la petició que es faci l’obra. 

3. Liquidació del pressupost 2016-2017 i estat de comptes.  
a. Es presenta la liquidació del pressupost 2017, tot i no tenir l’any natural 

acabat, de manera formal, però si en totes les partides complertes i d’ 
aquesta manera estalviar-nos una Assemblea especifica per  deixar aprovat 
els comptes(ANNEXA n. 3) . S’accepta per unanimitat de tots els 
assistents. 

b. Pressupost any 2018 i determinació de quotes. Seguint el mateix criteri de 
estalviar-nos una Assemblea, queda aprovat el pressupost de l’ any 
2018(ANNEXA n. 4), que deixa les quotes igual que l’any actual, es a dir 
50 euros per soci. 

4. Nomenament i cessament de càrrecs. Es tracta de un tràmit formal, necessari en 
aquesta Assemblea anual, que accepta la renuncia, ja coneguda i per voluntat 
pròpia, del Vicepresident sr. Lluis Perpiña i del Vocal Francesc Xavier Planellas. 
També s’ accepta el nomenament del nou Vicepresident sr. Joan Vidal i Xifra. 

5. Torn obert de paraules, sense cap intervenció en aquest punt 

 No havent estat sol·licitada constància en Acta de cap intervenció o oposició produïda, i 
no havent-hi més assumptes a tractar i prèvia la seva redacció, pel Secretari de l’associació. 
Aquesta acta, queda pendent d’aprovació fins a la propera Assemblea, dintre de l’ordre del 
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dia d’en què es faci la seva lectura i si s’escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el 
Secretari, Sr. Joan Vidal i Xifra. i amb el Vist i Plau del President. 

                                                                                                     Vist-i-plau 

                El Secretari                                                                   El President 

 

Joan Vidal i Xifra.      Sr. Valentí Giralt i Puignau 

 

 


