Julio Biosca Llin, amb DNI 48286809, com a secretari de l’Associació Som Rurals, amb CIF G98830045,
domicili a l’Avgda. Sant Francesc, 8 d’Ontinyent (València), inscrita amb el número CV-01-056276-V en el
Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana; CERTIFIQUE:
PRIMER.- Que en llibre d’actes d’aquesta entitat figura la de la reunió de la Junta directiva de 28 d’octubre
de 2020, en la qual es va acordar, entre d’altres, el següent:
“2.2.- COMISSIÓ D’AVALUACIÓ.
Atès que l’article 14 de l’Ordre 13/2018, de 10 d’abril, estableix que s’ha de constituir una Comissió de valoració per tal
d’avaluar les sol·licituds i formular la pertinent proposta de concessió d’ajuda a la Junta directiva, efectuada d’acord amb
els criteris de valoració establits en l’EDLP;
Vist que l’elecció dels membres que hagen de constituir la Comissió d’avaluació no és una competència reservada a
l’Assemblea general, i que d’acord amb el que disposa l’article 18.13 dels estatuts de l’entitat, dins les facultats atribuïdes
a la Junta directiva es troba “qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica en aquests estatuts
a l’Assemblea general”;
Resultant, en conseqüència, que d’acord amb la distribució de competències fixada en els Estatuts de l’entitat, és la Junta
directiva l’encarregada de determinar el nombre i els representants que hagen de formar part de la Comissió d’avaluació;
Per UNANIMITAT, sense cap vot en contra ni abstenció, s’acorda:
PRIMER.- Fixar el nombre de components de la Comissió d’avaluació en 5 membres dels que formen part de la Junta
Directiva, 2 en representació del sector públic, als quals correspondrà el 40% dels drets de vot en la comissió i 3 en
representació del sector privat, als quals correspondrà el 60% dels drets de vot en la comissió. A més, formarà part de la
comissió la persona que realitze les funcions de Responsable Administratiu i financer del GAL que ocuparà la secretaria,
i la persona que ocupe la gerència del GAL, tots dos amb veu i sense vot.
SEGON.- Proposar com a membres de la Comissió d’avaluació als següents representants de la Junta Directiva:
PRESIDÈNCIA

Vicent Donat Sarrió
Carolina Mengual Cortell
Anna Cuquerella Gallego
Julio Biosca Llin
Alejandro Molina Mollà

VOCALS

Confederació Empresarial Vall d’Albaida
Ajuntament del Ràfol de Salem
Associació de Dones Rurals Sàlvia
Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la CV

Així mateix, es proposa nomenar com a suplents als següents membres de la Junta directiva, que podran ser-ho
indistintament de la presidència i els vocals, si escau:
Juan Espinosa Teruel
José Requena Martí
Jorge Cortés Sanchis
Olegario Olivares García
Domingo Ruiz Canet
Carlos Cabello Franco

SUPLENTS

Ajuntament de Castellonet de la Conquesta
Banda Instructiva Musical Alfarrasí
Caixa Ontinyent
La Unió de Llauradors i Ramaders
Cooperativa Comarcal La Vall d’Albaida Coop. V.
Coordinadora Escoles Ensenyament Valencià Costera

TERCER.- Donar trasllat d’este acord al SETR per al seu coneixement i efectes, i publicar la composició de la Comissió
d’avaluació a la pàgina web del l’entitat, juntament amb els representants designats per l’Administració.

Y perquè conste i als efectes escaients signe el present amb el vist-i-plau del Sr. President.
Vist-i-plau.
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