Acta permanent 27/11/2019
Jordi Amela (president), Toni Oller (Tresorer), Manel Pérez (Vocal), Carmen Alonso (Vocal),
Maite Melich (Vocalia veïnatge), Carmen Pallarol (Vocalia veïnatge), Carolina Casajuana
(Vocalia artística), Silvia Suárez (Vocalia artística), Arantxa Comamala (Vocalia educació).
Convidats: Aida leal (directora tècnica) Marc Folch (tècnic de projectes i participació).

Ordre del dia:
1. Comptabilitat
2. Assemblea
Acords:

1. Comptabilitat:
Casal es manté dins del projecte de la Federació
S’aprova avança en el camí de portar la comptabilitat des de Calàbria, per ara no estem en
condicions de portar la comptabilitat, la comissió estratègica oferint suport i supervisant amb
la tasca de control econòmic i es treballarà la compatbilitat conjuntament amb la gestoria
contractada.
Des de direcció tècnica es presentarà l’estat i la previsió de liquiditat cada tres mesos. Si no
s’ha cobrat el conveni mensual.
Contestar l’acta d’en Carmelo

2. Assemblea:
Davant l’anunci de dimissió de l’actual tresorer Toni Oller per diferències de visió respecte la
majoria de la junta/permanent, s’acorda presentar a en Manel Pérez com tresorer
provisional.
Es presentarà balanç provisional fins el setembre del 2019
Proposta de pressupost no hi haurà una partida per a projectes de comissions, hi haurà un
apartat d’imprevistos, amb previ acord de junta/permanent, es podrà invertir en projectes
que s’acordin en comissions.
Pel que fa el compte de la Federació (caixa de resistència) no es farà servir per fer
despeses, més enllà de les bàsiques de la gestió bàsica de la federació. La funció principal
de moment serà proporcionar liquiditat a la gestió de l’Espai Calàbria 66 i assumir si s’escau
despeses que no contempla en el conveni.

Es convidarà a participar la panera i al sopar de “traje” del proper 20 de desembre.
Es presentarà la proposta de la comissió estratègica programació on es fixen uns criteris per
tal d’afrontar la sol·licituds per part dels tècnics, i descarregar a les comissions d’aquesta
tasca i agilitzar la gestió.
3. Torn obert:
Es manté el topall de preu d’entrada per les activitats en 6€, però s’agilitzarà les demandes
d’excepcions en aquest topall, aquestes les resoldrà la comissió permanent via telemàtica.

Nota explicativa:
Raons de la dimissió de Toni Oller.
1) En Toni demanda que la Direcció tècnica porti directament la comptabilitat (ell pensa que
és l'única manera de controlar l'execució pressupostària i comptable de cada exercici de
forma correcta i acabar a "0". Al seu parer creu que aquest any acabarem igualment amb
beneficis, cosa que implica la problemàtica de la reformulació que al seu entendre significar
retallar la subvenció i presenta xifres on hi ha més ingressos que despeses .
2) No comparteix el model de gestió actual. Creu que cal simplificar-lo i que la Federació
com a tal únicament gestioni el Conveni amb l'Ajuntament.
Tot l'equip de govern de la Permanent i Junta i els tècnics presents de forma unànime s'hi
van oposar als dos punts que defensava en Toni, amb forces matisos, motiu pel qual ell
presenta la seva dimissió del càrrec de Tresorer i de membre de la Junta/Permanent per
discrepàncies estratègiques i de visió de la situació.

