
 
ACTA de la reunió de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l’ 
ASSOCIACIÓ DE PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE L´ESPANYOL  
(APMAE), celebrada el dia 13 de desembre de 2017. 
 

 
 
A la ciutat de Barcelona, sent les vint hores i quinze minuts del dia tretze de 
desembre del dos mil disset, es reuneix a la Sala 6 del Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”, l’Assemblea General de  
l´”Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l´Espanyol” (APMAE), 
prèviament convocada a l’efecte amb caràcter d’Ordinària i Extraordinària. 
 
L’Ordre del Dia és el següent: 
 
- Assemblea Ordinària: 
1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
2.Informe de la Junta Directiva i aprovació, si s’escau, de la seva gestió, de 
l’exercici 2016/17. 
3.Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’APMAE 
corresponents al exercici de 2016/17 i del pressupost de l’exercici corrent. 
- Assemblea Extraordinària: 
1.Posicionament de l’APMAE a la propera Junta General d’Accionistes del 
R.C.D.Espanyol de Barcelona que tindrà lloc el proper 18 de Desembre de 
2017. 
2.Precs i preguntes. 
 
Presideix la reunió el Sr. Jorge García, actuant de Secretari el Sr. Enric 
Verdet, d’acord amb el que estableix l’article 11è.3 dels Estatuts. 
 
Assisteixen un total de 12 associats, donant-se per vàlidament constituïda 
l’Assemblea, d’acord amb el que estableix l’article 12è.1 dels Estatuts. 
 
Oberta la sessió, i entrant en el punt 1 de l’ordre del dia de l’Assemblea 
Ordinària, es dona per llegida, i és aprovada per unanimitat l’acta de la 
darrera Assemblea, celebrada el dia 12 de desembre de 2016, que ha estat 
tramesa a tots els associats amb anterioritat a aquest acte. 
  
Passant-se al punt 2, el President Sr. Jorge García fa un detallat relat de les 
activitats portades a terme per l’APMAE durant el darrer exercici, tal com 
figuren a l’Informe de gestió, entre les que destaca la fundació i patrocini de 
Seccions Deportives Espanyol (hoquei patins i voleibol), la participació en 
l’ampliació de capital del RCD Espanyol SAD, el comunicat conjunt amb la 
FCPE sobre la violència al Estadi, la participació en el IV Encuentro de futbol 



popular a Getafe.  
La gestió de la Junta Directiva és aprovada per unanimitat. 
 
A continuació, i passant al punt 3, el Vicepresident fa un relat detallat dels 
comptes anuals de l’Associació, que presenten un total de 1468,32 euros 
d’ingressos i 1458,30 euros de despeses, amb un superàvit de 10,02 euros, i 
que són aprovats a continuació per unanimitat, al igual que el pressupost del 
exercici corrent, amb uns ingressos previstos de 1400 euros, per concepte 
quotes. 
 
Passant al punt 1 de l’assemblea extraordinària, sobre el posicionament de 
l’APMAE en la Junta General d’accionistes de la societat “R C D Espanyol de 
Barcelona, S.A:D.” a celebrar el proper 18 de desembre de 2017, el 
Vicepresident Sr Ferran Marín fa una detallada exposició de les diferents 
partides que composen els comptes anuals de la Societat en el darrer 
exercici tancat el 30 de juny de 2017, i que presenta un benefici de 
6.557.462,59 euros, referint-se a continuació a la gestió del Consell 
d’administració durant l’esmentat exercici, en els aspectes esportiu, 
econòmic i social. 
 
El President proposa que l’APMAE voti a favor dels diferents punts  de 
l’Ordre del dia, quina proposta es aprovada per unanimitat. 
 
Entrant en el capítol de Precs i preguntes, i no havent-se produït cap 
intervenció dels assistents, i no havent-hi més assumptes de què tractar, el 
President dona per finalitzada l’assemblea, aixecant la sessió i donant les 
gràcies a tots els presents per la seva assistència, sent les nou hores i 
quinze minuts. 
 
  


