
REUNIÓ PERMANENT      CLB66                                   3 de juny 2019 

 

Assistents: Susana Larriba, Jordi Amela, Carolina Casajuana, Rafa Martínez, Aida Leal, Marc 

Folch, Toni Oller, Sílvia Suárez, Arantxa Comamala, Carme Pallarol i Pep Sala (6 dones i 5 

homes) 

1) S’informa de la reunió mantinguda amb el Districte del Seguiment de Conveni. S’ ha 

avançat en les interpretacions conforme a dret respecte a si al final d’un exercici anual 

dins del període de vigència del conveni  si hi ha  superàvit si  es pot gastar o acumular 

els diners pel següent primer trimestre de l’any i no haver de demanar un préstec a 

Coop 57 per problemes de liquiditat. La resposta és sí, però caldrà fer una reformulació 

econòmica d’alguns  projectes, que aquesta  que sigui aprovada pel Consell de 

l’Equipament d’equipaments, sobre els comptes prèviament els comptes auditats.  

 

2) Es parla de la necessària separació comptable per centres de cost o bé mitjançant 

codis i que cal situar d’una forma coherent a la comptabilitat. Encara no s’ha tancat la 

comptabilitat del 2018 per part de Fundiesplai. Es comenta que per l’assemblea hi hagi 

una renovació del càrrec de Tresorer ja que en Rafa vol deixar-ho i s’estimula al Toni 

Oller per a que l’assumeixi i ho accepta. Aida i Toni aniran a trobar-se una tarda o matí 

amb la gestoria Col·lectiu Ronda. Cal fer un centre de cost o codi específic per la 

Federació d’Entitats, un altre pel Conveni ( i a la seva vegada per a cadascun dels 

projectes com el Totum, el Casals de Lleure... ) Un altre pel Punt Òmnia... Alhora 

també caldrà fixar quins projectes estan lligats al conveni, quins a la Federació i quins 

es consideren com propis de les entitats i col·lectius que utilitzen l’espai. 

 

3) A la mateixa reunió de Seguiment de Conveni amb el Districte es parla del MERCAT i 

els espais. S’informa que segons el procés participatius hi ha dos espais ja atorgats a 

dues entitats, per una banda De veí a veí i per una altra l’Assemblea de Joves on 

posaran les seves seus.  També se’ns informa que no es reprendran les negociacions 

per la materialització de la gestió veïnal d’aquest espai fins que no es pressuposti les 

obres necessàries per fer-ne ús.   

 

4) S’introdueix de nou el debat de les quotes que serà portat a l’Assemblea del 4 de juny, 

pel que fa . Hi ha una gran debat sobre el  tema, si tothom ha de pagar, quina 

quantitat, caràcter voluntari... També de cobrar per ús dels magatzems... Les 

contribucions anirien al centre de cost/codi comptable de la Federació, pel pagament 

per l’ús dels magatzems difícilment el podríem desvincular del centre de cost del 

conveni, doncs està clarament lligat als espais. La proposta que es portarà a 

l’assemblea serà buscant l’acord de que per a la propera assemblea es presenti una 

proposta concreta, prèviament treballada. 

 

5) Es parla de les activitats presentades via formulari i que són d’entitats alienes a CLB66 i 

apadrinades per entitats de dins. Es comenta que sempre, sempre cal que hi hagi una 

persona de l’entitat, lligada al projecte de CLB66, per evitar situacions com algunes 



viscudes i que han donat peu a queixes dels nostres veïns per fer sorolls tard al carrer. 

En aquest sentit també que la sol·licitud de la reserva sigui efectuada des de l’entitat 

que ho reserva, després els detalls tècnics i logístics es recomana que siguin pactats 

amb qui efectivament té coneixement de l’activitat. 


