Emaús Rural

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR
Data: 16 de febrer del 2017
Hora: 16:30 h
Lloc: Ermita del Camí
(Granyena de Segarra)

Assisteixen:
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari
Eduardo Ocio
Carles d’Ahumada

La reunió extraordinària es centra en la signatura del Conveni amb l’Agència de
l’Habitatge.
Ens han ensenyat un pis a Cervera (C/ Emsesa 5) que sembla adient per als fins
del projecte de pis d’inserció que teníem previst. Des de l’Agència ens demanen la
documentació per a la signatura del conveni.
Hem consultat amb la gestoria el tema de los poders notarials i ens diuen que
segons els nostres estatuts la presidenta els te ja atorgats. El tema queda per
contrastar amb l’Agència de l’Habitatge, per veure si calen poders notarials o no.. Per
la nostra part, acordem l’autorització de la signatura per part de la presidenta i donar-li
els següents poders:
1.- Signatura de convenis i contractes amb l’administració pública en general i
concretament, respecte a la gestió d’habitatge social.
2.- Contractar arrendaments d’habitatges o locals i exercitar els drets de la Llei
d’Arrendament urbà i la legislació de la matèria
3.- Obrir, seguir i liquidar comptes corrents ordinàries o d’estalvi, en qualsevol entitat
bancària
4.- Constituir i retirar depòsits de diner efectiu, valores mobiliaris i tota classe de béns
immobles
També es parla de sol·licitar la utilitat pública de l’associació perquè les nostres
accions siguin reconegudes oficialment com a servei a la societat. És un tràmit que
ajuda també ne a contractació pública.

ACORDS:
-

Fer la sol·licitud formal del conveni amb l’Agència de l’Habitatge.
Que la presidenta estigui autoritzada per formalitzar la signatura del
conveni de gestió d’un habitatge d’inclusió amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, com ja havíem acordat al gener.
Donar a la presidenta els poders esmenats més amunt
Sol·licitat el reconeixement d’utilitat pública de l’associació.
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-

Sol·licitar beca de la quota del 2017 a la FCVS

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:00h de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.

Miquel Torres Ramon
Secretari Emaús Rural

Vist i plau
Mª Concepció Plaza Rivero
Presidenta Emaús Rural

