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ASSOCIACIÓ D’AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN 

DE GIRONA 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017 

A les 17,30 h. del dia 13 de febrer de 2017, s’inicia l’Assemblea General  Ordinària de l’Associació 

d’ Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Girona que se celebra a l’aula B de la Casa 

de Cultura de Girona, seguint l’ordre del dia que va ser comunicat a tots els alumnes per correu 

postal i electrònic. 

Presideix l’Assemblea Lluís Torner Callicó, president de les Aules, acompanyat a la taula pel 

vicepresident Narcís Sureda Daunis, la secretària Josefina Sors Mata i la Tresorera Carme Coll 

Trias, amb l’assistència entre el públic de la resta de la Junta: Roser Badosa Parés, Pere Boadas 

Bech de Careda, Lluís Coquard  Oriol i Narcís Solergastó Fusellas. Assisteixen 32 alumnes, i hi son 

representats 19. 

1er punt: aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior, de data 17 de desembre de 2015.  

Ja que l’esmentada  l’Acta va ser enviada a tots els alumnes, junt amb la convocatòria de 

l’Assemblea que s’està celebrant, es consulta si procedeix la seva lectura. Els alumnes assistents 

manifesten que ja tenen coneixement del contingut de la mateixa i no havent-hi cap vot en 

contra ni cap abstenció, es procedeix a la seva aprovació per unanimitat.  

2on punt: liquidació del pressupost de l’exercici 2016.  

El vicepresident Narcís Sureda explica detalladament el seu contingut, que ha estat lliurat 

prèviament als assistents. Un alumne demana informació sobre la subvenció d’AFOPA i la quota 

que paga L’Aula per estar-hi adherit. Se l’informa que la subvenció d’AFOPA és el resultat del 

repartiment final que es fa entre totes les Aules que la integren. S’aprova la liquidació del 

exercici 2016 per unanimitat. 

3er punt:  pressupost previst per l’exercici 2017.  

El vicepresident Narcís Sureda detalla la previsió d’ingressos i fa especial menció als apartats de 

sponsors i el fons de reserva, ja que son dos partides noves. Es preveu buscar sponsors que 

contribueixin al finançament  de les activitats de l’Aula i obrir una partida que s’anomenarà fons 

de reserva per incloure-hi els possibles romanents que ja s’ha comprovat es poden produir. Una 

alumna pregunta perquè es paga IRPF i se li contesta que estem obligats a fer retenció d’IRPF en 

els pagaments que es fan als professors, i per tant també estem obligats a presentar la liquidació  
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d’aquest impost  a l’AEAT. El vocal Lluís Coquard també explica que l’Ajuntament pot donar la 

subvenció directament, sense necessitat de justificació posterior, perquè som una Associació 

amb una finalitat d’interès general i sense afany de lucre. S’aprova el pressupost de l’ exercici 

del  2017 per unanimitat. 

4t punt: renovació de càrrecs de la Junta de Govern. 

Pren la paraula el president Lluís Torner per comunicar que, donat que la Junta actual funciona 

correctament, ha decidit donar-los un vot de confiança i cedir el seu càrrec de president.  

Seguidament llegeix un emotiu poema de comiat. Continua amb el mateix tema el vicepresident 

Narcís Sureda, explicant que els demés membres de la Junta han manifestat el seu desig de 

seguir formant part de la mateixa i que ell com a vicepresident, i per tal de solucionar el buit de 

presidència, assumeix aquest càrrec per un any, prorrogable si es imprescindible. A continuació 

agraeix la tasca realitzada pel president sortint i llegeix també un poema dedicat al mateix. 

 

Pregunta si entre els assistents hi ha algun voluntari per formar part de la Junta i es presenten 

tres persones: 

Josep Mª Canaleta Forniés 

Mª Pilar Farran Ribelles  

Conxita López Grau 

Queden aprovats els tres candidats per formar part de la junta que ocuparan els càrrec que es 

designen: 

 

     Josep Mª Canaleta Forniés, Vicepresident, substituint Narcís Sureda Daunis. 

     Mª Pilar Farran Ribelles, Vocal. 

     Conxita López Grau, Vocal. 

 

S’admet també la renuncia a la presidència de Lluís Torner i Callicó, que serà substituït per Narcís 

Sureda Daunis. 

Per tant la nova Junta queda constituïda com s’indica seguidament: 

 

Narcis Sureda Daunis, President 

Josep Mª Canaleta Forniés, Vicepresident 

Josefina Sors Mata, Secretaria 

Carme Coll Trias, Tresoreria 

Roser Badosa Parés, Vocal 

Pere Boadas Bech de Careda, Vocal 

Narcís Solergastó Fusellas, Vocal 

Lluís Coquard Oriol, Vocal 

Mª Pilar Farran Ribelles, Vocal 

Conxita López Grau, Vocal 
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Sense cap vot en contra ni cap abstenció s’aprova per unanimitat que el nou president de l’Aula 

sigui Narcís Sureda Daunis i que a la Junta s’hi incorporin els tres alumnes citats. 

 

5é punt: precs i preguntes. 

Un alumne manifesta la seva satisfacció perquè, amb les noves incorporacions, a la Junta ja hi 

haurà paritat de sexes. També manifesta el seu agraïment per la tasca duta a terme pel 

president Lluís Torner i demana que consti en acta el reconeixement  per la feina per ell 

realitzada al llarg de tants anys de dedicació a l’Aula. A aquesta proposta s’adhereix també una 

altra alumna. 

Dos alumnes demanen com es pot disposar dels Estatuts. Es comunica que se’ls hi donarà un 

exemplar en mà. 

Una alumna demana que se li aclareixi qui farà de president. Se li explica que l’actual 

vicepresident i també que la resta de càrrecs es repartiran entre els membres de la Junta. 

Finalment un alumne pregunta sobre el futur de les activitats que ha de realitzar l’Aula. Li 

contesta Narcís Sureda, indicant que hi ha molts projectes de desenvolupament, des de la 

reorganització de tasques de la Junta, fins a assumir noves activitats lúdiques i culturals, però 

que els canvis i les noves propostes han de ser estudiades i incorporades amb cura i amb mesura 

perquè estiguin a l’abast i siguin ben acollides per tothom. 

 

Tanca la sessió el president sortint, Sr Lluís Torner, fent una breu remembrança de tots els 

col·laboradors que ha tingut al llarg del seu dilatat periple com a membre de la Junta i 

posteriorment com a president. 

 

Sense més assumptes que tractar, es tanca la sessió, a les 18:35 hores 

 

Signatures 

 

El president sortint      La secretària 

Lluís Torner i Callicó     Josefina Sors Mata  

   

 

 

   

  

       

 


