Circular nº : 1.125
Barcelona, 11 de desembre de 2013

Per la present, se’l convoca per a la ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
(JUNTA GENERAL ORDINÀRIA) , que tindrà lloc el proper DIJOUS 19 DE
DESEMBRE DE 2013 a les 17:00 HORES en primera convocatòria i a les 17:30
HORES en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de les oficines de l’Associació
(pavelló “G”, 2ª planta), sota el següent,
ORDRE DEL DÍA:

1.- Presentació i, si s’escau , aprovació dels pressupostos d’ingressos i
despeses per a l’exercici 2014 (s’adjunta documentació sobre
pressupostos):
2.- Conveni per l’execució plà d’inversions Ajuntament– Mercabarna- AGEM
Pròrroga autoritzacions administratives
3.- Pactes Mercabarna- AGEM 2014 - 2017
4.- Informe conveni laboral 2014
5.- Precs i preguntes.

LA JUNTA DIRECTIVA

ANNEX DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AGEM
DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2013

Adjunt a la circular nº 1.125 li facilitem Pressupost d’Ingressos i Despeses per a l’exercici
de 2014, corresponent a la nostra Associació.
En relació al mateix fem constar el següent:
a) Respecte als Ingressos:
-

-

Es corresponen als Ingressos previstos en concepte de quotes dels associats
de l’Exercici i a la partida d’Ingressos Extraordinaris. En relació als ingressos
ordinaris recordar que, a partir de l’1 de gener de 2014, a les quotes ordinàries
d’AGEM s’aplicarà el corresponent increment de l’IPC, segons acord de la
Junta General Ordinària de 28 de juny de 2004. En aquest exercici es
contempla la quota extraordinària aprovada per l’Assemblea General Ordinària
de data 12 de juny de 2013, de la Campanya de Promoció per al consum de
Fruites i Hortalisses “5 al Dia”.
Ingressos extraordinaris segons Pactes vigents Mercabarna- AGEM

b) Respecte a les Despeses:
-

Les diferents partides que comprenen l’estat de Despeses, han estat
calculades en funció de les despeses efectives de l’exercici anterior, tot
prevenint en el seu cas, un raonable increment de costos durant l’exercici de
2014, de manera que les quantitats relacionades per a cada concepte no han
d’entendre’s en el sentit de que obligatòriament hagin de consumir-se, sino en
el de que els successius excessos en les previsions- ja sigui pel fet de que els
augments no arribin a les quotes que es suposen, o perque no hi ha necessitat
d’esgotar el total de la partida- representaran un estalvi pressupostari que
podrà fer-se servir per a incrementar les reserves de l’entitat.

-

En quant a les despeses de la Campanya “5 al Dia” , s’ajustaran als Ingressos
de la quota extraordinària de l’esmentada campanya.

-

En quant a la despesa Quota Assocome, de moment es continuarà
pressupostant per 2014.
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