
Acta de l’Assemblea Anual Ordinària del dia 23 de març de 2019

Comença l’assemblea a les 19:45 h. a la sala d’actes del Casal Municipal de Marçà. La Mesa 
la formen Josep M. Fort, coordinador, Dolors Sellés, tresorera, i Jordi Sedó, secretari. A més, 
hi assisteixen altres vocals del secretariat, socis de ple dret, col·laboradors i simpatitzants fins 
a  un  total  de  15  assistents.  Un  cop  vàlidament  constituïda  l’assemblea,  s’inicien  les 
deliberacions amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior (publicada a la web de PxI).

2. Recordatori de les darreres activitats.
3. Aprovació dels comptes.

4. Nou secretariat.  Renovació obligada de les persones responsables de Coordinació i 
Secretaria.

5. Línies de treball i activitats per al 2019.

6. Informació sobre l’Assemblea General Ordinària de l’ANC.
7. Torn obert de paraules.

Acords:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior per part de tots els assistents.

2. Conformitat amb l’informe de les darreres activitats exposades pel secretari Jordi Sedó.

3. Aprovació unànime dels comptes presentats per la tresorera Dolors Sellés, que donen 
un saldo positiu de 7.470,57€ a 31 de desembre de 2018. S’acorda de fer una donació a 
la caixa de solidaritat de 1.355,15€.

4. Elecció  d'en  Roger  Tarradas  Mancheño  com  a  nou  secretari.  Queda  pendent  la 
renovació del coordinador.

5. S’acorda de gestionar el suport de l’ANC a la protesta del Grup de Silenci a Madrid.

6. Lectura de diversos paràgrafs del Full de Ruta a càrrec del coordinador Josep M. Fort. 
S’acorda fer una nova assemblea per al dia 6 d’abril per a presentar-hi modificacions i 
votar-les, així com també elegir a un nou coordinador.

7. Torn  obert  de  paraules:  Molt  centrades  al  voltant  del  paper  dels  governs  de  la 
Generalitat i els diversos partits polítics, les majories polítiques i el tema dels llaços 
grocs.

Havent acomplert la totalitat dels punts de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió a les 22:20h.

El secretari,                                                               Vist i plau del coordinador
Jordi Sedó Rius                                                         Josep M. Fort Carracedo
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