Punt 5 Assemblea XCT-XVAC 2018 - Aprovació Fusió XCT - XVAC i nou
sistema de quotes
Es proposa APROVAR la fusió de la XCT i la XVAC, mantenint el NIF de la XCT
L’antiguitat i la dimensió actual de la XCT fa recomanable mantenir el NIF de la XCT
per a la nova entitat.
Per qüestions administratives i fiscals, es proposa que la seu fiscal i social sigui a
l’oficina XCT (Vic), i que es creï una delegació a l’oficina XVAC (Barcelona).
Aquesta fórmula permet mantenir el local de la XVAC a l’Hotel d’entitats c/Providència,
i accedir a ajuts públics provinents de l’ajuntament de Barcelona.

CALENDARI
•

21 de juny’18  assemblea XCT-XVAC per aprovar:
- Fusió XCT-XVAC
- Sistema de quotes nova entitat
I proposar: nom i missió

•

Desembre’18  assemblea extraordinària XCT-XVAC per aprovar: nom,
estatuts, missió i visió, valors, etc.

•

Gener’19  INICI FUSIÓ

NOM NOVA ENTITAT
Com a continuïtat i a resultat del procés participatiu celebrat a la Jornada Anual XCTXVAC 2017, s’exposa a votació la següent proposta de NOMS per a la nova entitat:

• Xarxa per la Natura
• Xarxa de Conservació de la Natura
• Persones per la Natura
• Natura.cat

I es proposa crear un logotip d’acord amb el nom seleccionat

NOVA MISSIÓ
Com a continuïtat i a resultat del procés participatiu celebrat a la Jornada Anual XCTXVAC 2017, s’exposa a votació la següent proposta de MISSIÓ per a la nova entitat:

“La ‘XCT-XVAC’ promou la conservació del patrimoni natural, cultural i
paisatgístic i la gestió sostenible del territori mitjançant la participació i
implicació social, representant i donant suport a les entitats de custòdia i
de voluntariat ambiental de Catalunya”

PROPOSTA NOU SISTEMA DE QUOTES
Entitats ambientals Administracions locals
Pressupost (€/any)
Nº d'habitants

Soci general

Empreses, Universitats i
Centres de Recerca
Pressupost (€/any)

80 €

<30.000€

0 - 5.000

<30.000€

200 €

30.000 - 100.000 €

5.000 - 30.000

30.000 - 100.000 €

400 €

100.000 - 500.000€

30.000 - 100.000

100.000 - 500.000€

600 €

>500.000 €

>100.000

>500.000 €

Soci especial

Diputacions i Generalitat de Catalunya

Soci patrocinador

> 2000 €

Soci honorífic

Persona rellevant per l'entitat escollida cada dos anys per assemblea

Categoria de membres:
Soci de ple dret:
 Entitats sense ànim de lucre privades
 Administracions públiques locals i generals
 Universitats i Centres de recerca
Soci sense dret a vot:

 Persones individuals
 Empreses
 Patrocinadors
 Soci honorífic

Sistema de votació:

1 soci de ple dret = 1 vot
RESTRICCIONS
Les persones individuals, empreses, patrocinadors i socis honorífics no
tindran dret a votar a l’assemblea.
Les administracions públiques (administracions generals, diputacions,
administracions locals i consells comarcals) tenen dret a vot (1
administració pública, 1 vot). No obstant, el conjunt dels vots de les
administracions públiques mai podrà superar el 49% del total dels vots
de l’assemblea. Quan en el resultat de la votació el conjunt dels vots de
les administracions públiques tingui un valor superior al 49%, aquest serà
automàticament reduït fins al 49%. S’adopta aquesta mesura a fi de
garantir que les entitats sense ànim de lucre privades tinguin major
representació en les decisions de l’entitat.

