Assemblea ordinària en 2ª convocatòria: 15 de Juny 2017
Socis/òcies assistents:
Elena García Álvarez
Ana Maria Arias de la Reina
Núria Bueren
Vidal Gómez
Enriqueta Guarch
José Antonio Díaz Segura
Montserrat Escrich Sand
Vots delegats:
Maria Teresa Borrellas
Mireia Tomàs
Jordi Tomàs
Montserrat Bosch
Xavier Tomàs
Javier Brugarolas
Noemí Fernández
1- Aprovació Acta darrera Assemblea
S’aprova acta darrera assemblea
2- Informe de Junta
Enric Tomàs comença explicant com ha evolucionat la situació d'ASDI en el darrer
any, agraeix el suport dels socis i les sòcies i espera que participin en el disseny
del futur de l'associació. També explica que haurà eleccions per a una nova Junta
el juny de 2018.
3.- Lectura i aprovació si s'escau, de la Memòria d'activitats de 2016.
Es fa una revisió de la documentació de la memòria de 2016 i s'aprova.
4- Lectura i aprovació si s'escau, del Compte de resultats de 2016.
Francisco Fernández presenta el compte de resultats, amb una comparativa dels
darrers anys. Es respon a diferents preguntes de les sòcies Elena García i Núria
Bueren i s'aproven el resultats que havien estat prèviament auditats.
5.- Presentació d'Activitats gener-abril 2017
S'aprova la proposta
6- Presentació del contracte signat entre ASDI i la Fundació Catalònia
Es llegeixen els articles més significatius i es posa a disposició dels socis que ho
vulguin diferents còpies del contracte en la seva totalitat.
Les sòcies Elena García i Núria Bueren manifesten la seva preocupació pel
contingut de l'article que fa referència a que els equipaments actuals i futurs puguin
dedicar-se a atendre persones amb discapacitat i/o risc d'exclusió i sol·liciten que

es sol·liciti un aclariment a la Fundació Catalònia sobte les seves intencions de
futur.
7- Presentació i aprovació si s'escau, dels nous objectius d'ASDI i les activitats
associades
Enric Tomàs explica les idees que s'estan treballant per a la nova etapa mantenint
els objectius d'ASDI
La proposta parteix de la idea de destinar els ingressos d'ASDI a ajudar a les
persones amb discapacitat i les seves famílies mitjançant la distribució d'ajudes o
beques.
Es proposa destinar els ingressos a:
Suport a activitats que millorin la vida de la persona i de la família: activitats de
respir; activitats de lleure; vacances i casals; canguratge; suport domiciliari;
serveis terapèutics; transport; activitats esportives; quotes dels centre ocupacional
i/o llar-residència i beques menjador
Suport a activitats que tinguin com a objectiu el desenvolupament social i personal
de les persones amb discapacitat
Suport puntual a les famílies en situacions específiques(p.e. suport psicològic;
suport d'infermeria en sortides,...) amb informe social previ
Requisits: estar al corrent de pagament i sense deutes amb l'entitat (tret de
situacions que estiguin en situació de normalització)
Proposta de com distribuir les subvencions (pendent de discutir):
Bossa igual per cada persona amb discapacitat per tal de subvencionar
necessitats que no queden cobertes per les ajudes existents (al voltant del 75%
del pressupost)
Reserva d'un bossa per subvencionar activitats destinades a millorar la vida de les
persones amb discapacitat que puguin ser interessants i en que participin socis
d'ASDI (p.e. equip de basquet)
Reserva d'una petita bossa per a necessitats urgents que estaria sempre
vinculada a un informe social
Reserva una quantitat per la despesa diària
Es proposa fer una primera aportació per al suport de les activitats d'estiu
8- Presentació i aprovació si s'escau, del Pressupost de 2017
Francisco Fernández presenta la proposta de pressupost que es distribueix en
dues etapes, la primera fins a l'abril i la segona a partir de l'1 de maig.
En el tancament també caldrà dividir el compte de resultats diferenciant les dues
etapes.
S'aprova tenint en compta que es tracta d'una aproximació.
9- Ratificació de les altes i baixes de socis el 2016
Enric Tomàs demana a l'assemblea l'autorització per vetar l'entrada de nous socis
en tant no es pugui decidir les carències que caldrà establir en les prestacions. Es
dóna per unanimitat.
10- Precs i preguntes
No hi ha

Enric Tomàs i Guarch
President

Raquel González Alvarez
Secretària

