
PROGRAMA DE TREBALL  DE  LA  CANDIDATURA  AVAMET 2019  

GRUP REPRESENTAT PER EMPAR LANDETE BERMELL  

OBJECTIUS   GENERALS  
 

El objetiu principal de aquesta candidatura es afiançar el creiximent de 
l’associació, amb criteris de sostenibilitat económica, técnica, etc.. 

 
 

  
1. Acords amb entitats  i Relacions institucionals.  

 
1.1 Línea continuista amb la signatura de convenis de la Junta Directiva            

anterior, sempre que ambdós entitats mostren com objectiu afavorir el coneiximent,           
l´afició i al servei públic de la meteorología. Donat que actualment ja es sol·licita un               
voluntariat per mantindre estacions de d’ajuntaments o entitats, que d’altra forma no            
tindríen cap manteniment primari, des d’AVAMET com ja s’ha fet aquest 2018, no             
s’admetrà cap conveni que, comportant un nombre d’estacions, necesite de mà           
d’obra(manteniment secundari) de l’associació per a poder funcionar sense rebre          
aquesta cap tipus de remuneració extra. 
 

1.2 Degut a que el actual panorama de creixement no és sostenible, i que el               
voluntariat es deuría centrar en ajudar les estacions dels socis particulars (Excloent            
entitats, ajuntaments, etc.) AVAMET afavorirà qualsevol tipus d’iniciativa de socis que           
comporte llevar càrrega de treball als voluntaris, facilitant la comunicació          
entitat/ajuntament-empresa/autònom, sempre que aquets siguin socis, i sempre que         
puguen garantir la màxima fiabilitat de les dades meteorològiques per a la meteoxarxa. 
  

1.21 Actualitzar el sistema de quotes per a les cooperatives, comunitats de             
regants i empreses , passant de 50 a 100 euros.  

 
1.3. Si ens podem constituïr com associació d'interès públic, podrem           

aumentar la nostra presència, impartint xarles formatives, i també major presència en            
els mitjans de comunicació autonòmics i locals, i més podrem optar també a             
subvencions econòmiques, en el cual seria molt beneficiós per AVAMET i per a tots              
els socis que decidiren realitzar aquestes activitats, que no comportaría cap despesa            
per a ells.  

1.4. Creació d´un grup de treball pel seguiment dels convenis existents i            
posibles nous convenis .  

 
1.5. La Junta Directiva mantindrá contacte, sempre que ho considere oportú e            

interessant per AVAMET, amb les institucions politiques i les forçes amb representació            
parlamentaria, competents en els objetius i activitats d ´AVAMET.  

 
 
 



 
 
     2. Sostenibilitat de la Meteo Xarxa Online. 
  

2.1 Pensem que créixer per créixer no té sentit si no tenim socis que ajuden al                
manteniment de la gran meteoxarxa d´estacions. Si el tema del voluntariat tira            
endavant, serà més factible fer alguns muntatges més. Per això, les noves estacions             
pròpies d’AVAMET que es vulguin afegir, tindran que estar lligades a un o més socis               
pròxims que puguen fer-se càrrec d’ella.  
  

2.2 Hi ha que pagar dieta als socis que vajen a muntar estacions, així com per                
a manteniment si han recorregut per a eixe fí, una distància superior a 25 km. També                
s´estudiará la remuneració per la tasca de vigilància diaria de qualitat de dades de la               
MXO. 

2.3 Crear un manual d’instruccions o tutorials per als socis per fer els             
manteniments de les estacions més properes i d´ instal.alció. 

 2.4 Sobre el tema del voluntariat, Eugeni será l’encarregat de gestionar el            
funcionament de esta secció/departament. Ell s’ocuparà (i requerim l’ajuda de socis           
per ajudar-lo) de parlar en els voluntaris i ajudar-los a que puguen fer la seva llavor en                 
el manteniment de les estacions meteorològiques, respectant sempre la disposició          
personal d’Eugeni.  

  
 
       3. Aspectes econòmics  de l'Associació. 

  
3.1 Contractació de personal intern en Avamet per fer instal.lacions i           

manteniment d’estacions pròpies i futures. S’evaluarà quines formes son més factibles,           
segons els pressupostos anuals i els condicionants de la forma jurídica de l’associació.  

3.2 Si un ajuntament té un problema en una estació d’ell, hi ha que anar a                
solventar-lo, AVAMET adelantará els diners dels materials per a la reparació, i            
després el ajuntament en questió, li pagará a AVAMET, mitjaçant transferéncia o            
rebut bancari . 

3.3 Elaboració d’un estudi de la red de la MXO actual (manteniment), per al seu               
sosteniment financer amb els actuals ingresos. (Modificant quotes o establint costos           
de reparacions si procedeix, si el nostre WebMaster Sergi Segura, ho creu            
convenient). 

3.4 Segons la necessitat del tresorer i la viabilitat pressupostària es podría            
contractar un assessor per als temes econòmics d’AVAMET. El departament de           
comunicació (Adrià/Àlex) també mereix una remuneració simbòlica per la seva feina. 

 



 

       4- Una organització més funcional i més participativa dels socis. 

4.1. Millorar els canals d'informació entre els socis i la Junta directiva. 

Obertura d’un fil en el fòrum d´Avamet, un mes abans de les assemblees,              
posant l’ordre del día, per a que els socis que no puguen asistir, puguen emitir la seva                 
opinió. 

4.2. Si l’assumpte a tractar és dins del context d’una asamblea extraordinaria,            
previa solicitud a la junta directiva, podrá emetrer el seu vot a través d’una              
comunicació escrita a la junta directiva.  

4.3.Si un soci no pot vindre a l´asamblea , també pot proposar que             
s´afexeixqua un altre punt a debatre ,sobre l´ordre del día, comunicant-ho previament            
a la Junta Directiva. 

4.4.Quant acabe l´assamblea , en breu es possará el resultat de lo            
parlat/decidit en ella al fòrum. Per a que els socis que no han pogut asistir, sapiguen                
com es quedar en lo partat en la mateixa.  

4.5.Creació d´un carnet de soci, per als socis del voluntariat , com a signe de               
representant d´AVAMET.  

4.6.Avaluar la possiblitat de grabació d´asamblees , amb accés restringit per            
als socis.  

 

 

 

 


