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ACTA assemblea 25 de maig de 2018
Assistents
Carina Artigas, Eduard Cuadern, Marta Fernández, Marta Goñi , Alrun Jimeno, Oriol Muntané,
Núria Pedrals, Aurora Rebollo, Marc Vilella
Excusen la seva presència , el Toni Escudé, la Naiara González, i el Nacho Sanfeliu.
Es convoca aquesta Assemblea a la Sala Solà-Morales del COAC amb el següent ORDRE DEL DIA

1- Lectura i parovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior: s’’aprova l’acta
2- Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats del 2017: s’aprova la Memòria
3- Lectura i aprovació, si s’escau, dels comptes de 2017: s’aproven els comptes
4- Precs i preguntes


S’aprova per unanimitat la proposta de noves modalitats d’agrupació, proposades en la
reunió de junta del passat14 de maig, i consistents en:
1.
2.

3.

Modificar la modalitat de quota reduïda de 20 euros (fins ara era per a
estudiants) i convertir-la en quota gratuïta per a menors de 30 anys (caldrà
justificar amb dni)
-Definir la quota de Entitat (Associació, Institució, Admnistració, Cooperativa,
ONG, Despatx professional), que serà de 70 euros i donarà dret a:
 que la Entitat aparegui amb el seu nom al llistat d’agrupats,
 que en activitats que siguin de pagament, hi hagi 2 persones de l’entitat
que tinguin la consideració d’agrupats
Es mantenen les quotes de 35 euros per a col.legiats i col.laboradors (no col.legiats).

Aquestes quotes entren en vigor el dia 1 de juny de 2018, per a noves incorporacions, i no
tenen caràcter retroactiu.







Serà necessari modificar l’imprès d’inscripció a l’agrupació. Es pot aprofitar per afegir la
informació que en cas de donar-se de baixa del COAC, això no implica donar-se de
baixa de l’agrupació
OBRA, Observatori de Barcelona per la Rehabilitació Arquitectònica: la Núria Pedrals ens
informa que té la missió per un any amb l’objectiu de dinamitzar la gestió de l’entitat. Ens
proposa la participació dels membre de AuS que hi puguin estar interessats.
Es pot muntar una jornada amb la junta de AuS per veure qué es pot fer i qui està
interessat a participar
http://www.obrabcn.cat/
Inversió 405 euros sobrants: una opció és fer un nou logo de l’agrupació, hauríem de
saber, però, qué volem.
Data sala actes juny: mirar si hi ha data anterior del dia 20.
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