
 
 
Reunió  dia 9 de gener de 2019  a les 19 hores a la Sala de Juntes 
JUNTA- PERMANENT de la Federació Calàbria 66 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Convocatòria Assemblea 
2. Construeix Calàbria 
3. Comissions 
4. Seguiment del pressupost 
5. Jornades Feminisme 
6. Dotació import per a bones practiques en contractació. 
 
Ha presidit i dinamitzat la reunió en Jordi Amela 

 
Assistents: 5 dones i 3 homes.  
 
Silvia Suárez, Carmen Pallarol, Carmen Alonso, Maite Melich, Carolina Casajuana i Manel 
Pérez , Jordi Amela i Toni Oller 
 
Ordre del Dia i Acord 

1. Convocatòria Assemblea 
 S'acorda inicialment que sigui el dia 5 de febrer 2019 dimarts a les 19 hores a L'Espai 
Veïnal. Rafa via telemàtica proposa a principis de Març. Es valora que com cal presentar 
els pressupostos al Districte que es mantingui la data. Jordi recorda haver estat a una 
reunió amb el Districte i cal respectar els tempos. No obstant es demana que es confirmi 
la data via Director Tècnic i Econòmic amb el Tresorer per si hi ha inconvenients. 
 
2. Construeix Calàbria 
Es demana que ho organitzin des de Dinamització. Un tema que ens preocupa es la 
Gestió i tot aquest debat d e la contractació laboral versus coorganització de voluntaris 
artistes professionals a tanto alzado.  Així mateix que comenci el procés de donar noms 
als espais. També s'aprova que es prioritzi tenir el web en dos mesos. Sobre imatge 
corporativa cal que es reactivi de nou la difusió de les bases i en el cas que no es torni a 
presentar ningú, agafar un professional i lligar aquest tema amb la pàgina web. 
 
   2. b  Es parla de la situació laboral dels treballadors de Calàbria 66 . S'aprova que es 
parli amb la Gestoria per  a que la retenció IRPF sigui el que els treballadors considerin i 
s'ajusti a dret. Sobre salaris dels dos tècnics de Dinamització i Activitats  es formula que 
facin arribar una proposta els dos treballadors en aquesta Permanent. A banda cal tenir 
a l'abast una proposta de la Gestoria de pacte o contracte per ampliar hores de 30 a 32. 
Ja hem decidit com a Permanent que tenim la voluntat d’ampliar els contractes i apujar 
els salaris. Que es reprengui la possibilitat de contractar una quarta persona per les 
tardes i caps de setmana via pressupost i subvencions paral·leles (Acció Social o 
Pràctiques no laborals del SOC) 
 
3. Comissions 



 
Es proposa el dilluns 28 de gener a les 19 hores a les reunions de les 3 comissions a l 
Espai Veïnal.  
 
Pel que fa comissions, concretament les comissions artística i veïnatge, aquesta reunió 
també serviria per valorar propostes de vinculació de col·lectius (vam quedar que en 
faríem una per trimestre). Hi ha una sol·licitud per cada una d'aquestes comissions.  
 
 
4. Seguiment del pressupost 
 
Es deixa pendent  
  
5. Jornades Feminisme 
S'informa  que fins el dia 14 de gener a l'Assemblea Feministes  que organitza les 
jornades del cicle de feminismes està plantejat del 25 de febrer al 30 de març,. Hi haurà 
actuacions musicals, debats sobre la situació . Encara cal concreció en el programa. Hi ha 
un petit debat sobre a la reunió propostes sobre coeducació. 
 
6. Dotació import per a bones practiques en contractació. 
Per les jornades feministes es demana l'opció de poder contractar amb bones 
pràctiques a dones músiques. S'informa que hi ha una partida pressupostària al projecte 
de pressupost  2019 de Calàbria 66 per enfortir artísticament i amb professionals 
activitats socioculturals i educatives. Projecte que encara no està aprovada a la 
Permanent. S'aprova tenir la partida. I es demana tenir cura i passa per Permanent. Es fa 
un debat sobre contractació laboral a conveni estatal de músics i el criteri de pagament 
de dietes a tanto alzado on es deixa clar que no hi ha relació laboral ni mercantil. Toni 
situa la sentència del Suprem sobre Sant Cugat i que es deixa clar que no hi ha 
dependència organitzativa. Si les artistes son coorganitzades en formen part i el que es 
dona son compensacions per rentar la roba, transport... S’insisteix en demanar a la 
Gestoria Col·lectiu Ronda un posicionament jurídic tècnic. 
 
El  Festival Totum Revolutum es farà en tres caps de setmana27 d'abril i d'altres dates al 
maig i juny 
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http://www.calabria66.net/

