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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ BALEAR
D’ESCLEROSI MÚLTIPLE (ABDEM) DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2019
A la ciutat de Palma es reuneixen al Passeig de Marratxí, 15 de Palma de
Mallorca, a les 17’30 hores es reuneixen en segona convocatòria, 39 socis
d’ABDEM amb l’objectiu de celebrar l’Assemblea General Ordinària.
La Presidenta d’ABDEM, dona la benvinguda i agraeix als presents la seva
assistència a l’assemblea.
Temes tractats:
1. Lectura y aprovació de les actes anteriors

Secretària:
Mateu Munar en funcions.
Tresorer:
José J. Perelló Pulido
Vocals:
Pilar Gancedo Caravia
Carmen Sánchez-Contador
Escudero
Jose Angel Fajardo Gómez
Mateu Munar Cladera

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’assemblea general ordinària del dia 26
d’abril de 2018 i de l’acta de l’assemblea general extraordinària de dia 20 de
febrer de 2018. S’aproven les dues actes per unanimitat.
2. Aprovació dels comptes de l’any 2018 i del pressupost de l'any 2019.
El tresorer Jose J. Perelló, comença la seva exposició comunicant que per motius
familiars no formarà part de la nova junta directiva. A continuació presenta els
comptes del 2018 explicant que els ingressos han estat superiors als
pressupostats, però que la baixada d’ingressos de diferents subvencions de
l’administració han fet que l’exercici finalitzi amb pèrdues a pesar dels ajustos
realitzats.
Respecte al pressupost del 2019 exposa que s’han fet amb un criteri
conservador.
S’aproven per unanimitat els comptes 2018 i el pressupost 2019.
3. Aprovació de la memòria d'activitats de l'any 2018.

Núm. de assistents: 39
socis (29 presencials i 10
delegacions de vot)

El gerent Colau Terrassa repassa els apartats més rellevants de la memòria anual
d’activitats, que es lliura als socis per escrit. Comença lamentant la mort de
persones molt estimades a la nostra associació. Exposa els importants canvis
legislatius que aportaran estabilitat als nostres serveis, les obres realitzades al
nou centre per poder accedir a nous serveis i atendre a més persones, la posada
en marxa amb el nostre suport de l’associació ELA Balears, el bon resultats dels
nous programes de famílies i de promoció d’activitats esportives, la reducció de
personal pels retalls en les subvencions, l’alt nivell de satisfacció dels usuaris del
servei i el gran suport de la nostra comunitat a les activitats de sensibilització.
Lamenta els pocs resultats de l’esforç realitzat per aconseguir el reconeixement
de la discapacitat per les persones amb EM en el moment del diagnòstic
S’aprova la memòria d’activitats per unanimitat.
4. Aprovació del pla d'actuacions de l'any 2019.
El vocal Mateu Munar presenta el pla d’actuacions que es basa en el pla
estratègic aprovat per la junta directiva pels anys 2019/2021. Comença
presentant la proposta de missió, visió i valors, i després presenta els 32
objectius del pla, per aconseguir millores ens els àmbits de l’estructura política
i de relacions institucionals, l’estructura de gestió, creixement dels serveis,
consolidació dels serveis actuals, sensibilització i divulgació, innovació i
investigació i millora dels recursos.
La sòcia Joana Colom manifesta la seva disconformitat en que es comparteixin
recursos, tant de local com de personal amb Aspaym Balears. Inicia un debat al

respecte, en el que Llúcia Estaràs i alguns socis manifesten el seu desconcert en
aquest tema per la manca de informació que s’ha donat. Mateu Munar explica
que s’ha llogat a Aspaym Balears part del local del c/ Arxiduc Lluis Salvador, i
que això suposa una ajuda per pagar el lloguer, mentre l’activitat d’ABDEM no
sigui més alta. A nivell de personal, deixa clar que en cap cas és tracta d’una
fusió, sinó de compartir recursos per poder ser més eficients. Enfront a les
explicacions, es mantenen les postures inicials, i el soci Julián Villar i altres socis
manifesten estar a favor de les actuacions proposades. Finalment s’aprova el
pla per majoria, amb 1 vot en contra, 5 abstencions i 33 vots a favor.
5. Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes.

A les 20 hores, s’aixeca la sessió.

Mateu Munar Llull
Secretari en funcions

Isabel Gayá Gomila
Presidenta d’ABDEM

