ACTA ASSEMBLEA
GENERAL 2021
En la ciutat d’Algemesí, el dia 4 de març de 2021, de forma telemàtica per la
plataforma ZOOM es reuneixen en Assemblea General, prèvia convocatòria
conforme als estatuts, els associats i associades de l’Agrupació Empresarial
d’Algemesí davant 87 empreses associades.
A les 20:00 hores obri l’Assemblea General el Secretari d’Empal (Sr. Cuixeres)
agraint la presencia de les autoritats locals, representats d’ACSA, dels IES de
formació professionals, del Comissari de Policia i els representants de les
empreses que s’han connectat a l’Assemblea.
Comença l’assemblea amb el següent ordre del dia:
1.- Ratificació del Acta de la XII Assemblea General Ordinària
El Secretari de EMPAL (Sr. Cuixeres) procedeix a realitzar un resum per a
recordar-la, pregunta si hi ha alguna qüestió sobre l'acta, no havent cap.
Per això s'acorda aprovar-la per unanimitat dels presents.
El Secretari continua la sessió seguint l'ordre del dia.
2.- Ratificació del Acta de la IV Assemblea General Extraordinària
El Secretari de EMPAL (Sr. Cuixeres) procedeix a realitzar un resum per a
recordar-la, pregunta si hi ha alguna qüestió sobre l'acta, no havent cap.
Per això s'acorda aprovar-la per unanimitat dels presents.
El Secretari continua la sessió seguint l'ordre del dia.

3.- Modificació d’Estatuts
El Secretari de EMPAL (Sr. Cuixeres) procedeix explicar la proposta de canvi
d’estatuts:
Modificació del article 12.2. Junta Directiva, dels Estatuts d’EMPAL.
Article actual:
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- La Junta Directiva estarà integrada per associats de l'Agrupació, que
exerciran els càrrecs de president, vicepresident, secretari, Tresorer i un
nombre comprés entre 5 i 30 vocals.
Proposta de modificació:
- La Junta Directiva estarà integrada per associats de l'Agrupació, que
exerciran els càrrecs de president, vicepresident, secretari, Tresorer, un
nombre comprés entre 5 i 30 vocals i els expresidents de l’entitat com
a membres honorífics.
El canvi s’aprova per unanimitat.

4.- Informe de gestió 2021
El Gerent de EMPAL (Sr. López) es disposa a explicar les actuacions que
s’han realitzat al llarg del any per part de l’entitat.
Es comença en primer lloc a explicar els canvis i reestructuracions que han
ocorregut dins del funcionament de junta directiva amb els grups de treball.
Es realitza un repas de la quantitat de activitats que ha realitzat l’entitat a nivell
formatiu, lúdic i informatiu.

Es destaca la llavor de l’entitat de suport als associats i associades al període
covid ja que s’han enviat més de 150 notificacions de canvis de normatives i
mesures.
Finalment acaba fent un repàs de les actuacions habituals que s’han pogut
realitzar, així com, expressa que l’entitat ha hagut de reinventar-se en noves
actuacions.

5.- Presentació i aprovació, si es procedent, de l’informe d’execució
pressupostaria 2020

Pren la paraula el Tresorer de EMPAL (Sr. Girbés) qui procedeix a explicar
resumidament el contingut de l'informe d'execució del pressupost de l'any
2020, detallant les diferents partides.
Respecte als ingressos, es van pressupostar 112.000 € i finalment s'han
aconseguit 132.538,90 €.
Respecte a les despeses, es van pressupostar 122.000 € i finalment s'han
executat 126.925,23 €.
Finalment informa que el resultat econòmic del 2020 és positiu i que aquest
resultat es suma al fons reserva de l’entitat.
El Secretari de EMPAL (Sr. Cuixeres) pregunta si hi ha alguna qüestió, i al no
haver comentaris es procedeix a la votació sent aprovat per unanimitat
l'Informe d'Execució del Pressupost 2020 i es prossegueix amb l'ordre del dia.

6.- Propostes d’actuacions per a l’any 2021 pressupost 2021
El president d’Empal (Sr. Clemente) es disposa a explicar quines seran les
línies d’actuacio d’Empal de cara al 2021.
En primer lloc, el president explica que es realitzaran les activitats de forma
habitual en funció de com evolucione la situació de la pandèmia.
No obstant això, EMPAL va a començar a treballar en pla estratègic industrial
que comportara les següents línies:
- EGM del polígon de Xara
- Conversio de la ET de Cotes a una EGM
- Ampliació de sòl industrial
- Solucio del problema d’urbanització de Cotes C
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- Creació d’una comunitat local d’energia
- Creació d’un ecoparc industrial
- Pla de organització industrial
- Pla de mobilitat
- Pla d’inundabilitat
- Pla de seguretat i emergències
- Coordinació FP Dual
El senyor president, explica que aquest pla és molt ambiciós i que EMPAL a
més del habitual va a començar a treballar en açò.
7.- Presentació i aprovació, si es procedent, del pressupost 2021
El Sr. Girbes, tresorer d’EMPAL realitza l’explicació del pressupost 2021, on
s’ha intentat que el pressupost siga conservador a nivell de recepció de
subvencions, en funció de la quantitat de subvencions rebudes també
augmentaran les despeses per activitats.

El Secretari de EMPAL (Sr. Cuixeres) pregunta si hi ha alguna qüestió, i al no
haver comentaris es procedeix a la votació sent aprovat per unanimitat el
Pressupost 2021 i es prossegueix amb l'ordre del dia.

8.- Precs i preguntes
No havent precs ni preguntes es dona per finalitzada la XIII Assemblea
General d’EMPAL.
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