ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL 2020

Data: dijous, 09 de juliol de 2020
Lloc: Gotomeeting
Hora inici: 19.00 h.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Informe del Gerent 2019
Memòria econòmica i aprovació, si s’escau, de comptes 2019
Pla Estratègic 2020-23
Pla d’Accions 2020
Presentació i aprovació, si s’escau, pressupost 2020
Torn obert de paraula

Es dona la benvinguda a tothom, en aquest format virtual que ja comença a ser un
format habitual en els temps que ens està tocant viure, i s’agraeix la dedicació de
les persones que assisteixen en aquesta sessió.
Es important assenyalar que mai podríem haver pensat que viuríem la situació que
estem vivint com a sector
Es comenta la litúrgia que acompanyarà el desenvolupament de l’Assemblea,
presentant l’Ordre del Dia.
S’inicia l’Assemblea amb la visualització d’un vídeo que s’ha fet com a element de
promoció de l’associació.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
No hi ha cap esmena i s’aprova per unanimitat dels assistents
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2. Informe del Gerent 2019
Es fa una valoració de l’evolució dels associats i entre les altres i les baixes que s’han
donat ens anem mantenint al voltant dels 70 associats. El balanç és positiu sobretot
si tenim present que s’ha aconseguit una major diversitat en la participació de
persones representants de diferents àmbits del sector i de fet aquesta transversalitat
és la que li aporta valora a l’associació, per exemple hi havia algun sector com la
restauració que no estava representat i ara ja suposa un 7%, tenint com objectiu el
augmentar també aquesta representativitat, ja que la restauració té un pes
important dins del sector turístic.
A continuació es presenta un vídeo amb un resum de les diferents activitats que
s’han dut a terme al llarg de l’any 2019. S’ha participat en moltes activitats a nivell
de jornades del sector.
També es destaca l’activitat d’estiu que es va fer a l’Hotel the Gates, que va ser una
vetllada molt entranyable, i se segueix participant en totes les trobades que es fan
del Consell de Turisme i Ciutat, malgrat darrerament no està massa actiu, però es
considera que és important de ser-hi present.
S’ha tingut presència en alguns mitjans de radio i televisió de forma puntual.
Amb el tema de les xarxes socials, és un tema complicat sobretot tenint en compte
com han canviat les coses aquest any. Però hi ha la intenció de promoure més la
seva utilització i es mostra el nombre de seguidors que tenim en la utilització de les
diferents xarxes.
3. Memòria econòmica i aprovació, si s’escau, de comptes 2019
Pel que fa a les dades econòmiques, no s’han aconseguit el nombre de socis que
s’havien previst. S’han fet moltes activitats gratuïtes pels associats.
Es revisen les despeses que s’han hagut de fer front sobretot focalitzades en el propi
manteniment de l’associació, que en el resultat final dona un saldo positiu.
Es presenta a aprovació i s’aproven per unanimitat dels assistents.
4. Pla Estratègic 2020-23
L’any anterior es varen presentar els objectius perseguits en el disseny del nou pla
estratègic, i en aquesta assemblea es presenta el seguiment de les propostes
presentades.
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Es fa un recordatori dels objectius en funció de les diferents línies estratègiques. No
s’ha pogut assolir l’objectiu respecte al nombre d’associats i a més s’ha considerat
la situació actual pel que fa al cobrament de les quotes de l’any 2020, tema que es
presentarà a aprovació en el punt corresponent d’aquesta assemblea.
Respecte a la creació d’una xarxa social interna a la web si que s’està treballant,
així com també amb la creació d’un espai d’informació sobre les possibilitats de
formació per als associats.
En aquest sentit s’està començant a recollir dades per a poder-les articular de forma
regular com a servei als nostres associats que de moment s’ha fet arribar a través de
la pròpia newsletter.
Es repassen la resta de projectes que s’havien plantejat, en aquest sentit es destaca
el paper d’en Bernat Gual que fa uns sis mesos que està col·laborant amb una beca
de pràctiques amb el tema de la dinamització de les xarxes socials, ha fet el disseny
de la nova newsletter, i explica una proposta de fer entrevistes de curta durada a
membres de l’ACPT per a publicar-les a través d’Instagram en un nou canal que
s’ha creat.
Per últim es parla de la creació d’una base de dades de mitjans de comunicació
per ajudar al p
5. Pla d’Accions 2020
Es fa difícil de parlar de pla d’accions per aquest any 2020, però es mostren les
diferents propostes que s’ha pensat que es poden dur a terme:
-

Creació d’un espai d’oferta de formació pels associats
Disseny d’un directori a l’espai privat de la web dels associats
Millora de la comunicació a través de la newsletter
Millora de l’ús de les xarxes socials
Participació en la plataforma de l’ACT coLAB
Creació de la nova pàgina Linekdin d’ACPT.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, pressupost 2020

Es presenta el pressupost que s’ha treballat per aquest any, malgrat es una tasca
difícil donades les circumstàncies. En aquest sentit s’assenyala que des de la Junta
s’ha fet la proposta de, excepcionalment, no passar a cobrament aquest any la
quota d’aquest any.
Hi ha alguna persona que no està d’acord amb aquesta proposta, considerant que
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l’import tampoc no és molt impactant en la economia personal, però tenint present
que pot haver algú que si que estigui molt afectat econòmicament, i aleshores es
podria plantejar que es fessin aportacions voluntàries aquest any.
Es considera una aportació interessant però també cal tenir present que l’associació
té una economia sanejada, però des de la Junta es va entendre com un signe cap
als associats donades les circumstàncies.
També s’assenyala que en el moment en que es va fer el pressupost va ser justament
abans de l’estat d’alarma i com li passarà a la majoria de les organitzacions els
pressupostos preparats per aquest any, difícilment es podran complir, donat que la
incertesa fa molt difícil pensar quin podrà ser el marge de maniobra que es tindrà
per a poder-lo dur a terme.
El pressupost s’aprova amb aquestes consideracions per unanimitat dels assistents i
també s’aprova la condonació de la quota d’aquest any 2020.
7. Torn obert de paraula
En el torn obert de paraula s’agraeix el fet de que s’hagi celebrat aquesta
assemblea per a poder compartir inquietuds entre tots els membres. Cadascun dels
assistents es presenta, explicant també la seva situació professional actual.
Hi ha aportacions que assenyalen que segurament sortirem més reforçats d’aquesta
situació, i es destaca l’esforç que s’ha hagut de dur a terme per incorporar una nova
manera de treballar de forma virtual. S’agraeix l’esperit de reactivació i el mantenir
l’optimisme.
Es parla també d’oportunitats, de poder entendre aquest moment com un moment
d’oportunitat, pensar en la sostenibilitat del sector, minimitzant impactes que, ja des
d’abans de la pandèmia criminalitzaven aquest sector.
Sense cap altre tema per tractar, es tanca la sessió a les 20.42 h.

Roberto Torregrosa

Helena Puig

President

Secretària
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