XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Reunió Comissió Executiva – 5 de desembre de 2017 (Barcelona)
Hora inici: -

Hora finalització: -

Lloc: reunió virtual. A efectes jurídics, a Barcelona Activa (C/Llacuna, 162 Sala 3F BARCELONA)
Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament
Barcelona), Vicepresidència Imma Ferret (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos), Secretaria
Eudald Sellarès (Ajuntament de Manlleu) i Vocalies Àlex Mañas (Ajuntament de Badalona), Enric
Domenech (Ajuntament de Mieres), Eduard Navarro (Ajuntament de Sabadell) i Esteve Serrano
(Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet).
Ordre del dia:
1. Prendre la decisió de facultar al President de l’Associació a obrir un compte corrent, a nom de
l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
2. Facultar al President de l’Associació a realitzar els actes necessaris per donar compliment a
l’obertura del compte corrent i a disposar dels fons.
3. Precs i preguntes

Tots els acords es prenen per majoria, amb 7 vots a favor i 2 que no ha exercit el dret a vot.
1. Obrir compte corrent
S’aprova facultar a la Presidència de l’Associació XMSS, ostentada per l’Ajuntament de Barcelona,
a obrir un compte corrent a nom de l’Associació XMESS a l’entitat Fiare Banca Ètica amb signatura
indistinta o mancomunada.
2. Facultar a la Presidència a realitzar actes vinculats a l’operativitat del compte corrent
S’aprova facultar a la Presidència de l’Associació XMSS, ostentada per l’Ajuntament de Barcelona,
a realitzar els actes necessaris per donar compliment a l’obertura del compte corrent, així com
seguir, disposar dels fons i cancel·lar dit compte corrent. Per tant, es faculta a la Presidència a fi
que pugui signar els documents públics i privats necessaris per a l’execució de l’anterior acord
realitzant tots els actes escaients per a la seva total eficàcia.
3. Precs i preguntes
No n’hi ha.
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