
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 13/01/2020)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda
Jordi Medall

Fran Ballesteros
Esther Paulo

Manolo Piquer

Excusen assistència: Alfons, Fulguen, Camila i Lola

Sent les 19:00 h. dóna començament la reunió per mitjà virtual a la plataforma moodle de la web de
l'AVEBC, tractant-se els següents temes:

1. CONTRACTACIÓ MIGUEL  
Davant la necessitat de realitzar un contracte laboral per professionalitzar l'associació, que devíem
fer-lo a una persona major de 50 anys per poder obtenir els ingressos de la subvenció ECOVUL
(d'acord al pressupost del Pla Estratègic 19-21), l'ECT va decidir en octubre contractar a Miguel
directament  degut  a  la  imminent  finalització  del  termini  per  sol·licitar  l'esmentada  subvenció,
quedant pendent fer un procés de selecció objectiu i transparent. Tanmateix, ara som conscients de
la poca operativitat de portar a terme este procés de selecció, i veiem necessari que en l'assemblea
es tracte el tema explicant les raons de la decisió de l'ECT i es ratifique o es prenga un acord millor.

Dijous 16 hi ha una reunió per definir la manera de gestionar el desenvolupament laboral de la
persona contractada i establir un seguiment. Assistiran Pilar, Alfons i Fran si pot.

2. MODIFICACIÍ D'ESTATUTS  
Es comentarà la possibilitat de modificació dels Estatuts amb Jesús, especialment per al canvi de
seu i respecte al tema de la renovació de càrrecs i alguna altra cosa més que es considere
necessària per a adaptar-los als canvis que s'han produït en l'Associació.

3. ASSEMBLEA GENERAL  
Per celebrar l'assemblea anual es fixa la data del 22 de febrer. Cal preparar els Comptes Anuals de
2019,  el  Pressupost  2020,  la Memòria, que serveix la que ha elaborat Fran per a la web,  i
comentar com a punt del ordre del dia el Pla Estratègic i la ratificació dels càrrecs

Per preparar el Pressupost 2020 es queda en fer una reunió entre la presidenta, vicepresident,
secretari, tresorer i Miguel el 31 gener (demanar també assistència a Jesús)

4. PRECS I PREGUNTES  
Propera reunió ECT: el 4 febrer, de manera virtual en la plataforma habitual

Finalitza la reunió a 21:08h.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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