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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: 05/13
Assistents:
Diana Martorell
Judith Almazán
Núria Cortada

Hora d’inici: 20.30 h

Carol Naudí
Noemí Bravo
Marta Giralt

Data: 27/05/2013

Núria Cortada

Ordre del dia
1- Curses esportives.
2- Nou local.
3- Gestió econòmica de la Secció.
4- Reunió trimestral de les seccions a Barcelona.
5- Precs i preguntes.
6- Lectura i aprovació de l’acta.

1. Curses esportives
Cursa Matxicots:
La Diana Martorell explica que s’ha posat en contacte amb ella l’organització de la cursa
Matxicots, a la que vam assistir l’any passat.
Entre tots els membres decidim que no, perquè ja tenim les dues curses de l’any
programades. A més pensem que és més beneficiós participar en diferents curses perquè
la divulgació sigui efectiva.
Cursa dels Templers:
La Núria Cortada s’ha posat en contacte amb l’organització de la cursa i estan interessats
en la nostra participació, però no tenen pressupost per oferir-nos l’envelat.
Ho preguntem al Col·legi de Barcelona i ens diuen que la gestió econòmica de la Secció és
al nostre càrrec i hem de valorar si ens surt a compte llogar un envelat per una cursa.
Cursa Transciscar (Agramunt):
La Diana Martorell començarà a establir contacte amb l’organització de la cursa, que es
realitza a l’octubre.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Cursa Matxicots:
Posar-nos en contacte amb l’organització i dir-los
que sentint-ho molt no podem cobrir la cursa.
Cursa dels Templers:
Saber de quants voluntaris disposem (proposem 4).
Demanar el material que falta.
Cursa Tranciscar d’Agramunt:
Posar-nos en contacte amb l’organització.

Responsable

Data realització

Diana Martorell

Juny

Coordinadora
de Aquesta
seccions i
setmana
Núria Cortada
Diana Martorell
Juny
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2. Nou local
De tots els locals que hem mirat ens agrada un que ha proposat la Judith Almazán que
compleix gairebé tots els requisits que ens vam marcar:
-

Local situat al costat del rectorat (Facultat de Lletres).
Ens ofereixen la possibilitat de pagar un lloguer en funció dels dies que l’utilitzem.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Posar-nos en contacte amb la persona que lloga el Tresorer i
local per anar a veure’l i informar-nos de les Almazán
condicions.

Data realització

Judith El més aviat
possible

3. Gestió econòmica de la Secció
A partir d’ara la Secció s’autogestionarà, però hauríem de saber del pressupost de què
disposem i quant en portem gastat. Necessitem ampliar la nostra informació sobre aquest
tema.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Conèixer el
anualment.

pressupost

Responsable

del

Data realització

què

disposem Dept.
de El més aviat
Comptabilitat
i possible
Finances i Noemí
Conèixer les despeses que portem aquest any per Bravo
fer un càlcul de les activitats que podem dur a
terme durant els propers mesos.
Saber si amb aquest nou pla de gestió econòmica,
les normes establertes anteriorment (fer solament
dues curses esportives/any, fer un núm. de cursos
determinat, etc.) segueixen sent vigents o depèn de
les nostres decisions com a Secció.

4. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona
Hem vist que hi ha una reunió convocada pel 12 de juny a Tarragona, però desconeixem si
es tracta de la reunió trimestral de les seccions o d’una assemblea. En principi hi assistirà
la Carol Naudí, com a membre de la Secció.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Saber si la reunió del juny és l’assemblea o la Coordinadora
de El més aviat
reunió trimestral de seccions per poder organitzar- seccions i Carol possible
nos per assistir-hi.
Naudí
Saber on es troba la publicació de la convocatòria
de la reunió trimestral de seccions, ja que en moltes
ocasions desconeixem la data exacta.
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5- Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes.

6- Lectura i aprovació de l’acta
Llegida i aprovada.

Data propera reunió
El 17 de juny de 2013 a les 20.15 h a la seu de la Secció.

ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció

Concepte

Data

Núria Cortada
Carol Naudí
Judith Almazán
Diana Martorell
Noemí Bravo
Marta Giralt

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Maig
Maig
Maig
Maig
Maig
Maig

Tiquets annexos
Tiquets del sopar de la reunió de maig.

VP Coordinador/a:

VP Cocoordinador/a:

Diana Martorell

Noemí Bravo
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