Acta assemblea ACE 8/01/2021

Un cop realitzada l’assemblea online del passat divendres, us adjuntem l’acta de la reunió.
Van sol·licitar par cipar-hi 33 membres i nalment van assis r-hi només 30.
Es van tractar els següents temes:
1. Agraïment a l’anterior Junta per tota la feina feta, i presentació dels nous membres de la
Junta.

2. Balanç de comptes 2020
a. S’enviarà per e-mail un pdf amb les comptes.
b. El 2020 es va renunciar a la subvenció de l’Ajuntament degut a que en la situació
de Covid s’havia paralitzat les ac vitats de l’ACE i es va creure més necessari que es
des nessin els diners a la lluita contra la Covid.
c. S’explica les despeses de 2020 en diferents coses com : Subvencions de projectes,
canal plus, manteniment web, regal del soci, comissió dels bancs, festa del patró,
reis
d. Aquest 2020 els ingressos que ha ngut l’ACE han estat per la venda de la loteria
(meitat per la secció de fotogra a i meitat la ACE) i per l’aportació de la quota
anual dels socis

3. Subvencions 2020 a seccions
S’exposa el procediment per poder rebre-les com ja es va explicar prèviament per email, i amb l’excel es jus ca la quan tat de diners per a cada secció en funció dels seus
socis, i dels voluntaris que par cipen en diferents ac vitats.
Per rebre subvenció aquest any, només hi havia 2 requisits indispensables. Contestar
un e-mail en el que es demanava un llistat dels membres de la secció, i que un membre
de la secció assis s a l’assemblea (vocal o representant).
Tot i així, hi ha 5 seccions que no rebran la subvenció aquest any. La secció de
Fotogra a i viatges, Futbol, Volleyball, Motos, i Patrimoni Històric. No es busca
penalitzar a ningú sinó exigir un mínim d’implicació per rebre uns diners.

4. Subvencions 2020 a projectes no realitzats
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Cada projecte presentat dins del plaç establert, es va presentar i votar per la resta dels
par cipants a l’Assamblea. Tots els projectes es van aprovar per majoria absoluta.

Montjuic Material de Cross t
Llevant Una cistella de basket amb una pilota, un equip de so per el gimnàs i un altre per la
cuina
Sant Andreu Una cistella de basket i pilota i un matalàs pel rocòdrom
Vall Hebron Hi ha els diners guardats per quan decideixin començar a fer el rocòdrom
Zona Franca Equip de so per al parc
Eixample No presenta cap proposta i els diners es reparteixen entre les seccions.

5. Novetats 2021
Es sotmet a votació con nuar donant les subvencions per parcs com aquest any o
seguir amb el sistema anterior ( el resultat de les votacions és 6 a favor del sistema
anterior, 23 a favor de repar ment per Parcs i 1 abstenció). Faltarà determinar de cara a
l’any que ve, que es fa si un parc no gasta els diners adjudicats, si es reparteix entre
seccions o es fa servir un altre mètode. De totes maneres, sabent que hi ha bombers que
no son membres de l’ACE i també se’n bene cien, demanem als socis que els animin a
inscriure’s a l’ACE.
Desapareix la Secció LA KULTURALA, i d’altra banda es proposa crear una nova Secció
d’Espeleologia i espeleosocors exposant els mo us i les idees. Va escriure un e-mail un soci
interessat en crear una secció de Drons, però cap representant hi va donar veu a la
reunió.
Es preveu que s’anul·larà la festa del Patró, però no es con rma res de moment, i tant la
Milla Nàu ca com la Cursa de Bombers es faran si la situació ho permet, però no hi ha res
segur.
Es proposa canviar de banc per treballar amb l’ACE i seccions, degut a les abusives
comissions que ens cobren al banc actual i s’estudiarà la proposta de un banc alterna u.
Finalment es proposa també que els assistents a la festa de Patró hagin de pagar un
import, per que l’ACE no corri amb tot el gasto de la festa, però no te gaire recolzament.
Es proposa fer un concurs per actualitzar l’actual samarreta de Bombers de l’ACE.
Es fa una consulta sobre les enganxines de merchandising de Zapater (si se’n podrien fer
més)
Direcció ens va donar uns frontals i llanternes que es cediran a la secció de muntanya
(espeleo) i per altres seccions i parcs. (encara per determinar la repar ció)
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Es comenta que s’intentaran solucionar els problemes d’accés a la web per els membres.

Barcelona 10 de gener de 2021

