Acta Permanent 17/10/2018
Presents: Carme Pallarols, Maite Melich, Carmen Alonso, Jordi Amela,
Marc Folch, Andreu Camps, Manel Pérez i Rafa Martínez.
HORARIS
Es comuniquen els horaris de l'equip tècnic.
Anna de 9 h a 15 h
Andreu de 10 h a 17 h menys Dimecres que és de 15 h a 21 h (Cobrint a
en Marc) Marc de 17 a 21 h Dilluns, Dimarts, Dijous, Divendres. Caps de
setmana segons disposició.
PROJECTES I EL SEU PRESSUPOST
Andreu comenta la proposta de presentació de projectes per part de les
comissions per tal de poder tenir perfilat un pressupost de sortida. Els
projectes constarien de 3 responsables o compromissaris i tindrien l'ajuda
de l'equip tècnic per a la seva confecció. Aquesta proposta ha estat ben
rebuda per part de les comissions. Rafa comenta que cal incentivar-ho i
comunicar-ho bé. S'aprova.
AUDITORIA
Es demanarà auditoria.
VOLUNTARIAT
S'ha fet inscripció en el cens d'Entitats. S'aprova fer un pla de voluntariat
complint la llei i amb la màxima seguretat.
S'aprova crear l'espai del voluntariat en l'actual sala de juntes.
EQUIPS INFORMÀTICS
L'equip tècnic demana poder comprar nous equips informàtics, a poder
ser de la marca Apple. Es valorarà més endavant un cop sabem de quins
diners disposem.

SALDO I REINVERSSIÓ
Estem pendents de rebre part de la subvenció 43.500 + 9.000 del
Punt Omnia. Tenim pendent de lliurament el certificat per tal que
l'Ajuntament pagui el que falta. Així i tot els tràmits estan realitzats.
Les despeses previstes fins a final d'any seran d'uns 40.000 €.
Quedarien doncs uns 13.500 de superàvit de l'any passat.
Cal plantejar en les pròximes reunions com invertir-los.
Es proposa que els diners serveixin per adequar l'espai veïnal previ debat
en Permanent. Es veu amb bons ulls a falta d'anar fent una llista de coses
que ens farien falta.
Maite comenta que fa temps que reclama un equip d'impressió.
IMATGE CORPORATIVA
S'aprova iniciar un procés participatiu per a la creació de la imatge
corporativa de calàbria 66 i s'encomana a Anna que estudiï la millor forma
de fer-ho o presentar-ho.
FUNDESPLAI
Es proposa per part de gerència, el canvi d'empresa gestora, en
l'actualitat Fundesplai per Col·lectiu Ronda. Un cop donades les
explicacions de la raó pel canvi, s'aprova el canvi.
CAIXA BANK
S'aprova el canvi de gestor del compte de Caixa Bank. Carme Pallarols
demana que no es faci si el número de compte canvia. En cas que no
suposi cap inconvenient i sigui millor la relació amb el banc, s'aprova de
canviar de gestor per la delegació de Caixa Bank de Plaça Catalunya.

ESTALVI PROVEÏDORS

Andreu presenta un document amb una comparativa de preus i estalvi
entre els anteriors proveïdors i els actuals.
Els estalvis previstos segons Andreu són de 3.420 € Anuals. També es
comenta que cal contractar una empresa per tot el que fa referència a
Gestió de Base de dades i CRM.
Andreu comenta que el contracte amb l'empresa de vending finalitzarà.
L'ordre de finalització va estar donada per part d’Aida.
La junta veu amb bons ulls que hi hagi una parada amb producte de
proximitat i el més sa possible. Es faran diverses propostes i s'anirà
parlant en pròximes reunions.
S’acomiada la reunió recordant que el día 20 hi ha la festa de tercer
aniversari.

