ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIÓ DE
COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I LA
REHABILITACIÓ URBANA,.
Data: 3 de juny de 2020
Caràcter: ordinària
Hora: de 18 h. a 18.45h
Lloc: plataforma meet.jit.si /patronatfuc
Assistents:
President: Sergi Morales Díaz
Vocals: Anna Huertos Ferrer: Vicepresidenta
Joan Lluís Jornet Forner
Xavier Vilert Soler
Cristina Sancho Rodríguez
Miguel Angel Vadell Torres
Carles Porta Torres
Francesc Villà Pardo
Secretari: Bernat Estaragués Martínez
Secretària tècnica de la FUCM: Immaculada Pruna,
Directora: Maria Ramos
S’excusen: Núria Moreno Romero, Blai Linsdtröm Benito, Agàpit Borràs Plana,
Sílvia Morón Gamiz, Sergio López Juste, Xavier Ausiró Garcia. També assisteix el
Sr. Alfons Canela.
Els temes de l’ordre del dia són els següents:
1.- Aprovació de l’acta de 9 de desembre de 2019.
S’aprova per unanimitat.
2.- Proposta de nomenament de la Sra. Maria Ramos per ocupar el càrrec de
directora de la FUC mentrestant duri el permís de paternitat del Sr. Miguel Guillen.
El president presenta a la Sra. Maria Ramos, que està substituint en el càrrec de
director al Sr. Miguel Guillen durant la baixa de paternitat.
És una persona que porta dos anys treballant al Cafè de Mar com a tècnica de la
Llançadora i en projectes d’Economia Social, coneix amb profunditat la FUC i
també coneix l’Ajuntament i està molt implicada en l’economia social.
S’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019.
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La Sra Mariela González, cap del servei de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de
Mataró explica els comptes anuals de l’exercici 2019.
El resultat de l’exercici 2019 ha estat equilibrat amb l’aportació de 5.755,16€ de
l’Ajuntament.
Respecte als ingressos, els lloguers han estat igual que l’any passat i les
subvencions han passat de 127.000€ a 152.000€.
Les despeses són similars als altres exercicis.
El balanç també és similar a l’any anterior.
L’informe d’auditoria és conforme.
S’aproven per unanimitat.
4.- Precs i preguntes
El president comenta que durant l’estat d’alarma no es cobra el lloguer a les
cooperatives del Viver.
Respecte a la resta de llogaters que no són les empreses del viver s’han anat
cobrant, malgrat ens vàrem posar en contacte amb els llogaters per si tenien
alguna dificultat.
El Sr. Joan Lluís Jornet pregunta que si a L’Ariet se li aplicarà el mateix respecte
al cànon, i diu que faran una proposta a la Comissió permanent de la FUC.
La Sra. Maria Ramos explica que s’està treballant el pla de contingència per fer la
desinfecció de l’edifici del Cafè de Mar i preveu que el 15 de juny ja es podrà
tornar a obrir.

I en prova de tot l’anterior, s’estén la present acta.
El PRESIDENT

EL SECRETARI
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