
Acta Permanent 1/4/2019 
 
Assistents: Jordi Mateu (únicament al punt 1). Ana de Blas, Aida Leal, March Folch (no 
assisteixen tots 3 al punt 8) Carolina Casajuana, Sílvia Suárez, Carme Pallarol, Manuel 
Pérez, Carmen Alonso, Pep Sala, Jordi Amela, Toni Oller, Rafa Martínez i Susana 
Larriba. Excusen la no assistència Maite Melic i Xavi Pagès 
 

1) Informació del Punt Òmnia i els projectes comunitaris Banc del Temps, Ràdio 
RC66, TV “La Veïnal” . 
Jordi Mateu presenta accions formatives d’accés a la informàtica per a tot tipus 
de col·lectius, especialment aturats i  gent gran.  La iniciativa Banc del Temps 
està començant. El projecte de Radio RC66 s’està embastant i la idea de la TV hi 
ha un primer comentari. 
Debat obert: 
En primer lloc es parla dels adolescents com un públic diana des de la Comissió 
d’Educació que pot interessar-se, també per la TV i es mòbils. Es menciona la 
idea d’interrelacionar el Banc del Temps i el “Banc d’Espectacles” a l’Auditori... 
amb la Valorització del temps del Voluntaris i el temps dels Artistes afeccionats 
o professionals.  
 

2.-         WEB.   
Ana de Blas mostra l’estat dels treballs. Per una banda continguts i per  
una altra les prestacions del software. Es parla de fer algunes modificacions en 
continguts (noms...entitats adherides enlloc de federades) Hi ha un debat sobre 
com presentar la informació, bé per temàtiques o bé per regularitat. Ana de 
Blas farà alguns canvis al contingut.  Respecte el software s’analitzen quines 
opcions poden ajudar a fer fàcil la gestió del calendari i esdeveniments, al 
temps que poder pujar el teu propi perfil fotos, cartells i informació (es veu un 
exemple de bcnswing).  Que les entitats tinguin opció a moure informació no 
essencial i que no sigui el dia, l’hora i  l’espai reservat i l’entitat i responsable 
que ho fa. 
Es valora poder moure reserves  i espais del calendari en actes recurrents, 
millorar el nostre actual calendari, no tenir-ne menys prestacions. Que sigui 
fàcil per l’administrador especialment (es recorden els moments de col·lapse 
inicial de CLB66 i que justament l’eina del calendari va servir per desembrollar 
la situació)   
Possible llançament a l’estiu per evitar problemàtiques possibles de la migració 
de webs.  
S’acorda convocar a l’informàtic Bernat per una reunió. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.-        Protocol de  comunicació. 
 
Es fa esment a un Protocol de Comunicació.  Es vol donar una  
regularitat informativa i temàtica als espais. Crear un propi Manual d’Estil. 
També es comenta que la idea de fer un mensual comporta unes inflexions que 
farien que els actes més improvisats, sempre de caire social, no formessin part i 
que la improvisació és tarannà propi de l’èxit de CLBB. Tothom reconeix que 
per el contrari les activitats artístiques sí que precisen d’una anticipació i 
programació mensual i fins i tot anual, també necessitat a Calàbria. Es parla de 
la necessitat de la creació i posada en funcionament de la Comissió Estratègica 
de Comunicació. 

 
4.-         Horari d’atenció al públic Espai Veïnal.  

Es demana prèviament enviar un email i quedar en aquestes hores. Dilluns, 
dimecres i divendres de 6 a 8 tarda i dimarts i dijous de 11 a 13h al mostrador.   
S’aconsella que per consultes més extenses es pacti cita via mail. Per altra 
banda  també s’assenyala que fora de l’horari d’atenció  (Dilluns a dijous 10-
13h, dilluns a divendres 17-20h), l’equip tècnic no té per què oferir el servei 
d’atenció. 
 

 5.-       Cessió d’Espai.  
S’informa que ANC i Omniun han sol·licitat fer us de l’espai que s’ha denegat 
fins ara, així com la seva inclusió com a entitat Federada. S’acorda que ANC i 
Omniun, puguin llogar les sales per a realitzar reunions i s’ajorna el debat de la 
seva inclusió o no ala Federació, a la propera Assemblea. 

 
6.-        Assemblea. 
 S’acorda que es celebri l’assemblea general el dimarts 4 de juny de 2019 a les  
             19 hores a l’Espai Veïnal. 
 
7.-        Pressupost 

Hi ha una forta preocupació per la disminució de lloguers dels espais, i s’anima 
a l’equip tècnic a fer el possible per augmentar-ne les reserves. L’any 2019 no 
va per bon camí i per aquest motiu, s’insisteix en que els ingressos externs són 
imprescindibles per la economia de l’entitat.  
A efectes comptables no podem saber amb exactitud l’estat dels comptes ja 
que alguns ingressos (com el de lloguer de sales, auditor... o ús propi) són 
previsions i donat el poc marge existent caldria prioritzar. 
Es parla del Vending i que sigui realment alternatiu i responsable (fruita, sucs, 
galetes sens sucre, possibles ampolles d’aigua de vidre?) 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
8.-   Laboral. 

S’acorda que la jornada laboral de Marc Folch sigui de 32,5h i pujar el sou a  
Ana de Blas i Marc Folch un 10% del salari brut mínim. 
Aida haurà de refer els pressupostos i consultarem amb la gestoria per que 
aquest canvi es faci efectiu el més aviat possible i de forma immediatasempre 
que no hi hagi cap tema administratiu que requereixi la seva revisió.  
Per tant, resta de confirmació per part de la Direcció Tècnica i Econòmica.  
Tenim clar com a projecte que volem un personal motivat,  
multifuncional i compromès i un cop més es demana que el lloguer d’espais es 
imprescindible per que el pressupost sigui assumible.  
 

 
 
 


