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REGULARITZACIÓ DELS VOCALS AL CONSELL RECTOR

L’Article 30 de la cooperativa La Feixa referit al Consell Rector indica que:

“El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establirles directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'AssembleaGeneral.”
Es proposa portar a votació l’equiparació entre el Consell Rector i el Cercle de Coordinació.
Justificació:Des dels inicis de La Feixa es va decidir obrir el Consell Rector a tots els cercles participació igestió de la cooperativa, mitjançant la figura de la coordinadora de cercle.
El Consell Rector, a nivell legal, és l'òrgan d’administració i govern de la cooperativa; éscompetent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada perl'Assemblea General. La presidència de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, larepresentació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.
Per qüestions legals veiem la necessitat d’equiparar el Consell Rector amb el Cercle deCoordinació, tant perquè aquest sigui l’òrgan d’administració i govern de La Feixa, com per fer-homés afí a la nomenclatura de cercles que conformen el nostre projecte.
Amb aquesta equiparació el Cercle de Coordinació tindria les funcions legals del Consell Rector ino caldria fer la delegació oficial d’un ens a l’altre.
Per portar a terme aquesta equiparació les membres que participen del Cercle de Coordinacióhaurien de passar a ser vocals del Consell Rector, ja que les votacions del Consell Rector noméstenen validesa si són votades per les membres que el constitueixen.
Proposta:Es proposa portar a votació l’equiparació entre el Consell Rector i el Cercle de Coordinació,votant com a vocals les coordinadores de cada cercle al Cercle de Coordinació.
Noves vocals:
Productes: Cristina Casanova Gil - 46564600LJurídic: Aran Bonamusa Ventura - 38858620MCures: Eva Bonamusa Ventura - 38824902MInfraestructures: Ester Nebot Hernández - 43699974CBenvinguda i Participació: Sílvia Bofill Mas - 38108935MComunicació: Arantxa Prats Almirón - 38866678JTecnologia: Alexandra Chaves Jiménez - 38878205V
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Baixes:
Secretaria: Anna Cercós Güell - 44017654RVocal: Susana Maranges Bertran - 38863411N

Nou Consell Rector - Cercle de Coordinació
President/a: Mireia Gomila Català - 38822920RTresorer/a: Carles Collado Teixidó - 38117183LSecretari/a: Francesc Chiva Ribas - 38779259V
VocalsMercè Marsal Puig - 38868001WMaria Castellví i Majó - 38811654MMontserrat Collado Joan - 38846631ECristina Casanova Gil - 46564600LAran Bonamusa Ventura - 38858620MEva Bonamusa Ventura - 38824902MEster Nebot Hernández - 43699974CSílvia Bofill Mas - 38108935MArantxa Prats Almirón - 38866678JAlexandra Chaves Jiménez - 38878205V


