Acta Comissió Permanent 11 de març 2019
Reunits: Carme Pallarol, Maite Melich, Silvia Suárez, Carmen Alonso, Susana Larriba, Carolina
Casajuana,, Xavi Pagès, Manuel Pérez, Jordi Amela, Toni Oller, Pep Sala, Tècnics: Aida, Marc i
Ana.

1

Pressupost 2019. Informa la Direcció Tècnica i Econòmica que el capítol d’ingressos es
presenta a la baixa.
S’informa dels capítols de Despesa . Capítol RRHH. S’inclou formació de monitors. I PRL
Festa CLB66 es manté la proposta econòmica. Es planteja el tema Festa sí o no.
Aportació municipal d’infraestructura no arribarà aquest any. La Festa és una activitat
enorme en quant a energies. Es deixa per més endavant el debat, encara que sigui una
activitat més íntima. Es comenta la dedicació especial del Marc i de tots. Possible festa
una activitat més íntima i més petita. Es baixa el pressupost a 1.000 euros dels 5.000
inicials.
Es parla dels pressupostos de les Comissions i els projectes presentats a la Permanent
Oberta de desembre i permanent de gener. Es calcula a 2.615 (Debats, Marees, Swing,
Fem Sant Antoni, Horteres). GLAS a part. Es proposa arrodonir a 3.000 euros la partida
i incloure aquests projectes esmentats.
Despeses generals. La partida de lloguers 1.200euros, es pensa que serà menys.
Recordar que l’assegurança ha de cobrir activitats al carrer. Es parla que l’assegurança
per menors d’edat s’han pagat 180 euros. S’intentarà retornar el rebut. Tenim :
responsabilitat civil, contingut i activitats de lleure. Preguntar preu de piano a de mitja
cua assegurança. Es creu que sí pot encabir actualment a l’assegurança.
CRM. Ens ajudarà a gestionar les dades i ser més eficient amb adreces electròniques
etc... Les dades dels nens del Casal estaria al CRM i complir amb la Llei de Protecció d
eDades. Hi ha programada una formació a l’equip tècnic a càrrec d’en Bernat Freixes.
Pòlissa de Crèdit. Debat sobre el seu ús. El lliurament tard dels comptes porta també
endarreriments. Al Març no es podrà afrontar pagaments si no s’utilitza la pòlissa per
dos mesos. Es pregunta sobre el cost dels interessos. Els interessos es poden justificar.
Ingressos. Aportació Conveni fins setembre i s’estén als 3 darrers mesos la mateixa
quantitat com a previsió. Taquillatge sobre Tòtum. Es preveu que sigui cost “0” per
CLB66. Previsió d’una subvenció 800 euros.
Cessió d’espais. S’han reduït a la meitat els ingressos. Una raó el fet d’una major
ocupació per part de les entitats. Es comenta les ambaixades. Es parla de reflexionar
sobre entitats que no són realment de CLB66 i que s’aprofiten de contactes d’altres
entitats i fer cobrar la cessió d’espais.
Es parla de les quotes. Pel proper Construeix Calàbria i de forma assembleària. Que es
formi un equip tècnic i faci la proposta. Que es pregunti La Lleialtat Santsenca. També
a L’ateneu de Nou Barris tema pagar quotes i gestió parlar amb Fernando com paga

als músics via conveni estatal de músics i seguretat social.Es reajusten els números per
a tenir aquesta versió.
S’acorda acceptar reunions de veïns i Comunitats de propietaris de pisos i proposades
pel President o propietaris o els que viuen, no pas directament els Administradors.
Que quedi clar si ho demanen els veïns i es facturà a la Comunitat de Veïns.
Es demana una recerca activa per tal de potenciar la cessió d’espais.
Ambaixades/Consulats fer una reunió amb la Sra.Toribo de Relacions Institucionals de
l’Ajuntament.
També d’Associacions i Gremis. Empreses amb temes ambientals i Prevenció de Riscos
Laborals. Cursos de comunicació de petites empreses. No afavorir per a activitats
públiques d’empreses, aquestes surtirien a l’agenda. La nostra imatge com a CLB66.
Enviar emails a Cooperatives.
Pressupost tarima, pressupost endolls...Es parla de més de 2.000€ per situar l’equip
de so i llums a l’Espai Veïnal. Aquest pressupost es passarà a la permanent. Donat
l’elevat cost dels treballs elèctrics a l’espai veïnal es prioritza d’instal·lació del material
de so i llums. El pressupost de la manteniment i millora de la tarima també d’uns 600
euros també es començarà a aplicar, també serà compartit.

2. Reunions de Comissions tenim una el proper dimarts 19 de març. Important reduir el
tempo de reunió. Permanent primer dilluns de mes. Construeix Calabria 26 de març dimarts.
Previsió convocar Assemblea general ordinària al juny on hauria d’haver una proposta
treballada sobre quotes.

3. Horari equip tècnic a l’Espai Veïnal. Si marxen a mostrador el rendiment es redueix. S’entén
la demanda. Proposta tenir una mica més de presència regular: Uns dies i horaris determinats.
Unes estones. Que sigui curt. Horari d’atenció de de 10 a 13h i de 17 a 20 h al local. Divendres
matí no es possible, reunió de tècnics inclòs Punt Òmnia. Tema de voluntariat futuribles. Tema
dificultat de formar a la gent. S’estan preparant unes plantilles informatives per part del Marc.
Està inventariant tot per part de la noia que està en pràctiques . Es valora positivament. Radio i
TV Comunitària Punt Òmnia i lligar amb l’escenari a l’Espai Veïnal.

4. Conveni 2 +2. S’explica que la prorroga és quasi automàtica es considera la opció de
negociar a l’alça l’aportació de Districte per tal d’intentar comptar amb una quarta persona
per fer costat al Marc per a seguiment d’activitats, aquesta incoporació podria alliberar de
feina per a que des de l’equip tècnic es pugui abordar projectes europeus. S’assenyala que el
calendari electoral no ajuda per poder concloure una negociació productiva abans del 30 de
setembre, tot i això en Pep Sala farà informalment farà indagacions. A la propera Permanent
es presentarà una proposta.

Sobre dades insistir. Horitzó eleccions. Possibilitat de combinar i innovar.

 Conveni (2+2) (plantejarl’inici de les negociacions)
 Pressupostos (projectes i propostacondicionslaborals)
 Pressupostosd’obresespaiveïnal. (comparar oferta edifici i oferta cooperativa)
 Reunionscomis. (plantejar el tema per a que no siguinmaratonianes i no

desanimin)
 Horarisequiptècnic (horarisd’atenció i espaiveïnal)
 Accions per a promoure i fomentar el lloguerd'espais

Acord
1) Tema es parla de totes les reunions de Comissions hagudes la passada setmana. Es
centra de nou el debat si formacions polítiques poden entrar. Què es defineix com a
partit polític?. Fins ara ha estat la interpretació dels estatuts i la decisió de l’assemblea
general de la Federació de CLB66 qui decideix. CLB66 cal que clarifiqui si vol entitats
polítiques transversals. La Comissió de veïnatge ho va portar al Construeix CLB66 com
òrgan de debat i deliberatiu (construcció del debat) mentre no hi sigui l’Assemblea
quin prenc la decisió.
2) Construeix CLB66. Antecedents 6 sessions. Objectiu inicial arribar al final amb una
reflexió profunda sobre CLB66. Outputs: restabliment dels objectius. Què és el CLB66
entre Federació i equipament. Valors. Propostes sobre la participació reunions de
comissions com es fa ara, però retallar el temps. El proper repassar objectius i valors.
Factors de participació. Solucions.... Modificar els espais per fer-los més atractius als
joves. S’han fet... Cal començar amb la proposta de posar noms. En aquets Construeix
Calabria i un procés entre vàries sessions. Procés participatiu: Convenis i subvencions.
Imatge Corporativa.Entitats i escoles de música. Revisar llistat. Marc
Propera Data Construeix CLB66 . Es cercarà al mes de març.
3) Assegurança es recull la proposta de l’AAV que la Federació revisi la seva politza per
fer-se càrrec dels propis actes. Es parla d’estudiar les pòlisses. Parlem Aïda,Toni i Núria
del Col:lectiu Ronda. I ho veiem tècnicament.

4) WEB. Es mostra el projecte. Encara no està penjada oficialment. Depèn de l’actual.
5) Imatge Corporativa. Es recorda la campanya que es va fer al desembre. Han d’anar a la
vegada web i logos. Pep Sala ho comentarà a gent del barri . Ana i Jordi han presentat
propostes. (es parla de la proposta del swing, solament per swing). S’aprova fer la
imatge corporativa a partir del que hi ha, però ben fet. Que es dignifiqui
tecnològicament amb un dissenyar el logo fet inicialment pel David.
6) Repàs de compres a fer. Equip de so i llums... Safates, revisar i reclamar.
7) Personal. Repàs d ela situació. Contracte de personal. Proposta dels treballadors ja
coneguda. Veure si hi ha marge econòmic i que no afecti de forma substancial.

Treballar el consens col·legiat de la Junta Permanent i l'opció prudent és la
segona amb el teletreball proposat si es posibles’apfrova a la propera
Permanent.
8) Feminismes. Partida pressupostària? Es parla de pagar dietes no a
tantoalzadosinò amb intercanvi de tickets. 20euros conferenciant. Caixa de
resistència? Mujeres Pa Lante dones immigrades farien recaptació. Proposen
un pressupost entorn dels 200euros
9) Desnonaments. Aquesta semana. El 15 Feba Mistral 63 i el 26Feb a Tamarit
115. Es demana des de CLB66 recolzament. No es sap l’hora.
10) Eleccions. Possible debat organitzat per entitats de CLB66 amb partits polítics.
Es demana que la invitació a parits polítics sigui amplia.
11) Formulari Casal d’Infants ja no hi és al web actual. Ha quedat pendent
tancaments etc...

