
 

Assemblea General
15 de febrer del 2020



Ordre del dia

1. Benvinguda.2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior3. Balanç social i memòria econòmica: compte de resultats i balanç4. Informe dels interventors de comptes5. Elecció, si s'escau, de nous membres del Consell Rector6. Revisió del tipus d'interès del capital social voluntari7. Petició d'autorització per a emetre capital social voluntari 8. Proposta de noves tarifes9. Presentació dels objectius i del Pla de Treball 201910. Preparació de les II Jornades Com viure sense cotxe a Mallorca11. Aprovació dels Principis d'Ecotxe Som Moviment S. Coop.12. Torn obert de paraula
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5. Informe d’Intervenció de comptes
6. Elecció de nous membres del Consell Rector
7. Objectius i pressupost del 2020
8. Proposta de noves tarifes
9. Capital social voluntari: autorització d’emissió i tipus 
d’interès per a 2020
10. Noves formes de participació
11. Torn obert de paraula
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5. Informe d’Intervenció de comptes
6. Elecció de nous membres del Consell Rector
7. Objectius i pressupost del 2020
8. Proposta de noves tarifes
9. Capital social voluntari: autorització d’emissió i tipus d’interès 
per a 2020
10. Noves formes de participació
11. Torn obert de paraula



Accions de difusió

Imatge: Diario de Mallorca



Mitjans de comunicació



Administració pública



Intercooperació



Formació



Evolució social

Sòcies: 37 altes i 1 baixa.
Total a 31 de desembre: 175



Evolució social

Usuàries: 57 altes.
Total a 31 de desembre: 166



Evolució social



Avaluació dels objectius 
marcats

Augmentar els ingressos

Incrementar la base social i el nombre de persones usuàries

Consolidació a Esporles

Creació de grups de treball

Nous convenis amb entitats properes

Dinamitzar la xarxa de mobilitat sostenible

II Jornades Com viure sense cotxe a Mallorca



Informe sobre ús dels cotxes



Informe sobre ús dels cotxes



Informe sobre ús dels cotxes



Informe sobre ús dels cotxes



Informe sobre ús dels cotxes
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Evolució econòmica

Total facturat: 
10.560,55 €
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Objectius i pressupost 
2020



Objectius i pressupost 
2020

1)Augmentar la base social

2)Augmentar els ingressos

3)Augmentar la participació

4)Més acords amb entitats properes

5)Terceres Jornades sobre Mobilitat

6)Professionalització
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Proposta de noves tarifes



Proposta de noves tarifes

TARIFES
Actual Proposta

Hora 4,50 € 4,50 €

Quilometratge 0 ct/Km 0 ct/Km

Excés de temps 6,00 € 6,00 €

Dia
35,00 €

(> 8 hores 
seguides)

40,00 €
(> 9 hores 
seguides)

 



Ordre del dia

1. Benvinguda.2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior3. Balanç social i memòria econòmica: compte de resultats i balanç4. Informe dels interventors de comptes5. Elecció, si s'escau, de nous membres del Consell Rector6. Revisió del tipus d'interès del capital social voluntari7. Petició d'autorització per a emetre capital social voluntari 8. Proposta de noves tarifes9. Presentació dels objectius i del Pla de Treball 201910. Preparació de les II Jornades Com viure sense cotxe a Mallorca11. Aprovació dels Principis d'Ecotxe Som Moviment S. Coop.12. Torn obert de paraula
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Emissió CSV 2020

El Consell Rector demana l’autorització de 

l’Assemblea General per a emetre Capital Social 

Voluntari fins a la propera AG ordinària de:

 50.000 €



Proposta d’interès del CSV per a 
2020

Proposta 1 Proposta 2

1,5% 2%
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Noves formes de 
participació

Grups de treball temàtics



Noves formes de 
participació

Grups temàtics:

1)Difusió: xerrades, fires, formació, 
intercooperació

2)Administració: comptabilitat, recull de 
dades, registre, documentació

3)Comunicació: web, xarxes, premsa, 
butlletí

4)Logística: aparcament, neteja, 
manteniment, incidències
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per a 2020
10. Noves formes de participació

11. Torn obert de paraula



Gràcies per la vostra participació!
A dinar !

www.ecotxe.coop
info@ecotxe.coop
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