Acta Assemblea General
Extraordinària
Dimarts 6 Juny 2017
Hora: 20:30hs
LLoc: Cafè de Mar

A Mataró a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 en segona del dia 6 de Juny
de 2017 es reuneix l’assemblea general amb caràcter extraordinari de l’associació Dona’t Un
Impuls en la que assisteixen les següents associades:

Pilar González-Agàpito; Ilaria Murabito; Carmen; Mirla; Anna de Quirós; Lorena Sánchez;
Alejandra Yara; Mª José Ramírez; Teresa de Gea; María Barranco; Roser Manté i Vanessa.
D’acord amb la convocatòria realitzada amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Informe de la situació actual de l’associació
Proposta d’equips per a la constitució d’un nova junta
Votació en assemblea
Presentació del Pla de Treball de la Nova Junta i calendari d’actuació per als propers sis mesos
5. Precs i preguntes
1.- Informe de la situació actual de l’associació
L’actual presidenta de l’associació Teresa de Gea inicia l’assemblea indicant que l’associació
està en un estadi diferent perquè ella va dimitir degut a que no comptava amb el suport de les
membres de la seva pròpia junta. Immediatament al transcurs d’aquest fet, l’associació va
realitzar un taller conduït per Laura Inés Fernández per poder conèixer quins eren els motius
pels quals les empresàries formaven part de l’associació i quins objectius volien que aquesta
encapçalés.
Per aquests motius, es convoca una assemblea extraordinària per comunicar les sòcies els
cessament de la junta present i la crida a la confecció d’un nou equip directiu.
2.- Proposta d’equips per a la constitució d’una nova junta
L’única proposta d’equip per a la constitució d’un nova junta és la encapçalada per Anna de
Quirós, com a presidenta, amb les següents components: Teresa de Gea com a secretària,
Ilaria Murabito com a tresorera, Elvira García com a vocal, Pilar González com a vocal i Maria
Barranco com a vocal.
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3.- Votació en Assemblea
Es procedeix a la votació amb el vot de les sòcies presents a l’assemblea conjuntament amb
els vots delegats amb un total de 22 vots, dels quals 21 aproven la nova junta i una abstenció.

4.- Presentació del Pla de Treball de Nova Junta i calendari d’actuació per als propers
sis mesos
Un cop escollida la nova junta, la presidenta Anna de Quirós presenta el pla de treball i
calendari d’actuació per als propers sis mesos que consisteix en:
1.
2.
3.
4.

Visibilitat de les sòcies i els seus negocis
Networking intern i extern
Formació dirigida per activitats
Treballar per projectes
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5.- Precs i preguntes
Les sòcies assistents a l’assemblea no realitzen cap pregunta.
Sense més assumptes que tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió a les 21:30 hores.

Anna de Quirós
Presidenta de Dona’t Un Impuls

Teresa de Gea
Secretària de Dona’t Un Impuls
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