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ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA GENERAL BATUKEM 2018
Siguent les 16:30 hores del dia 1 de novembre de 2018, es reuneix l’ assemblea de
l’ ASSOCIACIÓ MUSICO CULTURAL BATUKEM ACTIVA per tractar els següents
punts de l’ ordre del dia:
1.

Lectura i aprovació acta anterior.

2.

Informar socis/es existència govern Batukem (Junta Directiva) i funcionament

associació.
3.

Presentació i aprovació conters

4.

Cancel·lació conter i creació conter nou.

5.

Creació comissions treball.

6.

Escola. Quotes.

7.

Precs i preguntes.

El secretari llegeix l’ acta de l’ assemblea anterior i s’ aprova per unanimitat.
Pren la paraula Txetxu i explica els nous membres de l’ associació el funcionament
de l’ associació i informa de l’ existència d’ un “govern batukem” format pels membres
de la junta directiva.
El tresorer pren la paraula i, junt l’ aportació del document explicatiu procedent,
exposa els conters de l’ associació de 2018 i el pressupost per a 2019. Els conters i
pressupost queden aprovats per unanimitat.
El president pren la paraula i informa la decisió de la junta directiva de cancel·lar el
conter corrent que actualment tenim a Cajamar ja que ens cobren molt pel seu ús i a
banda no es gens operatiu a l’ hora de gestionar-lo. Es demana als socis/es que
aportem idees per crear-ne un de nou i ens posem una data de màxim 3 mesos per
prendre una decisió i crear-ne el nou (màxim finals gener). També s’ informa que
estem tramitant la signatura digital de l’ associació.
Txetxu de nou pren la paraula i exposa la necessitat de crear comissions de treball
per afrontar diferents tasques necessàries per garantir el bon funcionament de l’
associació, després d’ exposar i debatre les necessitats es prenen les següents
decisions democràticament:
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-

Comissió manteniment i cura del local: Fidel i Tomàs

-

Comissió xarxes socials: Gustau, Tania, Luis, Alberto

-

Comissió material: Héctor, Txetxu

-

Beguda: Pere, Luis

-

Gestió bolos: Txetxu i Josep

Pren la paraula el president i recorda que estes comissions són per gestionar les
tasques però que les decisions (sobretot si tenen despesa econòmica) residirà en la
junta directiva i si esta o considera en l’ assemblea. Així que les comissions no tenen
potestat per prendre decisions de forma unilateral.
L’ últim punt de l’ ordre del dia correspon a l’ aprovació de quotes membres grup i
estructura econòmica de l’ escola.
S’ acorda que la quota anual de qualsevol membre del grup serà de 150,00€. El
tresorer retindrà diners rebuts de bolos a cada membre fins que tingui la quota
pagada i a partir d’ eixe moment pagarà els bolos al preu acordat.
Respecte a l’ estructura econòmica de l’ escola, i després de presentar diverses
propostes i debatre sobre elles, s’ acorda:
-

La quota a abonar (mensual) de cada alumne/a ADULT serà de 30,00€ (de
setembre a juliol).
*Esta quota inclou: 1 sessió d’ una hora de duració (normalment serà els
divendres de 20:00 a 21:00h)

-

La quota a abonar (mensual) de cada alumne/a MENOR D’ EDAT serà de
25,00€ (de setembre a juliol).
*Esta quota inclou: 1 sessió d’ una hora de duració (normalment serà els
dimecres de 19:00 a 20:00h)

Els ingressos derivats de les quotes es distribuiran de la següent manera:
-

Professor/a: 60 % si haguera mes d’ un mestre el % se´l repartiran entre
ells/es

-

Batukem: 40 %
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S’ acorda començar amb esta estructura i donar un marge de temps de 12 mesos,
després es valoraran els resultats i es proposarà, si es dona el cas, a reorganitzar
aquesta estructura.
I no havent-hi més assumptes a tractar el president dona per finalitzada l’ assemblea
siguent les 19:20 hores
En Ontinyent a 1 de Novembre de 2018
President

Secretari

Josep Bas Sanjuan

Lluís Tormo i Barahona

