Emaús Rural

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR
Data: 13 de maig 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
Jordi Moreno

Es reuneix el consell Rector per acordar assumptes en relació a la gestió dels
nostres comptes corrents i la possibilitat de gestionar un pis en Cervera per a l’acollida.
Es parla de com podem millorar l’operativa bancària del nostre dia a dia i com
endreçar els pagaments i cobraments que es fan en una i altraEl Bisbat finalment ens cedeix un pis al carrer Major de Cervera per a l’acollida
amb tres habitacions. Esperem l’acord signat per fer-lo servir a l’espera de fer un
contracte de cessió d’aquí uns mesos.

ACORDS:
1.- Facultar a las siguientes personas:
Doña Mª Concepción Plaza Rivero con DNI/NIF 43425914M i Don Miquel Torres Ramon
con DNI/NIF 41443408F per operar a les dues comptes corrents
La fora d’operativa será MIXTA (Firmas solidarias hasta el importe que se
indica a continuación y mancomunadas de al menos dos de las personas
facultadas a partir de dicho límite).
Para importes de hasta 1000,00 € podrán actuar solidariamente cualquiera de
los facultados. A partir de dicho importe se requiere la firma de las dos
personas indicadas.
Cal tenir en compte que la Sra Mª Concepción Plaza té poders notarials per operar ella
sola per qualsevol gestió bancària.
2.- Començar a endreçar i netejar el pis de Cervera, donar d’alta subministrament de
gas, canvi de titularitat dels altres subministraments i redacció dels acords interns de
funcionament de l’espai d’acollida.

Emaús Rural
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

