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14. Es va decidir que a l’administratiu se li havia de renovar el contracte i 
així es va fer. 
15. Des de feia anys que es participava a la Fira de Sant Miquel però el 
2019 no s’hi va assistir perquè no s’estava preparat per a tenir una participació 
exitosa. 
16. La Jornada de Portes Obertes va servir per a tancar la II Edició del 
Curs d’Emprenedors Comercials amb tècniques d’alt rendiment. També es va 
fer una homenatge als Col·legiats de 25 i 50 anys. Es vol instaurar el de 10 
anys perquè és un termini més breu.  
17. II Edició del Curs d’Emprenedors Comercials amb tècniques d’alt 
rendiment el grau de satisfacció va ser molt elevat (desenvoluparà el tema el 
Secretari). 
18. No es va fer el dinar de Nadal però potser s’acaba fent el dia de la 
Patrona que esdevindrà la festa del Col·legi. 
19. El “Sabies que...” que s’ofereix a través del WhatsApp és setmanal. 
20. Presencialment els dilluns tota la Junta és al Col·legi per atendre als 
Col·legiats. 
21. S’ha creat un office per a poder prendre alguna cosa i ser un lloc de 
convivència. 
22. Sempre que es pot s’acudeix als actes externs que conviden al 
@COACLld. 

 
3. Estat de comptes de l’exercici 2019 i pressupost per l’exercici 2020 i aprovació si 
és procedent. 
 
El Tresorer informa sobre els números de 2019 i el pressupost 2020. 
Que el número de Col·legiats al 27 de febrer és de 131: 6 emèrits, 9 jubilats, 3 
junior, 6 tarifa reduïda per apadrinament i 107 sèniors. 
Que el saldo del Col·legi a 27 de febrer és de 9.261,28€ 
 
4. Presentació dels cursos de formació i curs d’Alt rendiment per al 2.020. 
 
El Secretari presenta tots els cursos que s’han fet l’any. També informa que durant el 
2020 es faran quatre xerrades informatives i la III Edició Emprenedors Comercials amb 
tècniques d’alt rendiment. 
 
Es genera debat. El Claudio Troise proposa de poder oferir els cursos a empreses que 
tinguin comercials. El Juli Markalain informa que totes les empreses tenen uns diners 
per a formació que s’han de gastar anualment.  
La Junta estudiarà els suggeriments perquè en breu començarà a estudiar com fer la 
campanya de la III Edició Emprenedors Comercials amb tècniques d’alt rendiment. 
 
5. Precs i preguntes. 
No n’hi ha. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:00h i s'estén la present 
Acta que amb el vistiplau de la Presidenta, com a Secretari certifico. 
 
 
 
 
 
                                            V.i.P. 

 LA PRESIDENTA                                      SECRETARI 
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