
Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 24 de març de 2017.

Comença l’assemblea a les 19.40 h a la sala d’actes del Consell Comarcal del Priorat.  La
Mesa la formen Josep M. Fort, coordinador, Núria Bonfill, tresorera, Jordi Sedó, secretari, i
Eduard Selma, vocal del Secretariat. 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 ordinària, s’inicien les deliberacions amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Informe d’activitats.

3. Informe de Tresoreria. Aprovació dels comptes.
4. Actualització  del  full  de  ruta,  assemblea  general  de  l’ANC  i

actuació de l’ANC Priorat. Propostes.

5. Renovació de responsabilitats al Secretariat.
6. Torn obert de paraules.

Acords:

1. Aprovació unànime de l’acta anterior.

2. Conformitat amb l’informe de les activitats.

3. Aprovació per part de tots els presents dels comptes reflectits  a l’informe de tresoreria.
També  es  parla  de  la  proposta  d’integrar  el  compte  particular  de  Priorat  per  la
Independència al  compte general  de l’ANC. Es deixa pendent   fins a rebre la proposta
formalment i per escrit. Així mateix, es tracta el tema de la participació nostra en una caixa
general  de  solidaritat  entre  assemblees  territorials,  qüestió  que  queda  pendent  fins
aconseguir més informació, la qual s’encarregarà d’obtenir en Roger Tarradas.

4. Lectura i conformitat amb l’actualització del full de ruta que s’ha de debatre i aprovar a la
propera assemblea general de l’ANC. Quant a l’ANC Priorat, es va acordar fer divulgació
del  Pacte  Nacional  pel Referèndum, seguir  la participació  a l’Assemblea  d’Electes  a la
comarca i continuar amb la preparació de les xerrades al voltant de la independència.

5. Respecte a aquest punt, s’aprova la incorporació al  secretariat  de la nostra A.T.,  com a
vocal, d’en Marc Ripoll de Gratallops. Els altres càrrecs continuen igual.

6. Torn obert de paraules breu al voltant dels punts anteriors.

Havent acomplert la totalitat dels punts de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió a les 21.50 hores.

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


