
 2023_02_06 Junta permanent 

 Arantxa Comamala, Silvia Suarez, Xavi Prize, Carme Pallarol, Rafa Martínez, Pep Sala, 
 Carolina Casajuana. 
 Bibiana Cot, Berta Hernández, Marc Folch 

 1. Benvinguda 
 2. Lectura i aprovació de l'acta anterior, si s'escau 

 3.Renovació càrrecs ( calendari de reunions) 
 -  28 de març caduquen càrrecs, es convocarà Assemblea general ordinària 13 de 

 març, en aquesta es demanarà renovació de càrrecs, i 6 de març Permanent 
 -  També es proposarà canvi d’estatuts per canviar els mandats. 
 -  Es presentaran els números del 2022. 
 -  La propera Assemblea es preveu pel setembre 
 -  Reunions de programació dels caps de setmana durant els mes de maig. 

 4. Equip tècnic 

 -  S’acorda fer un seguiment quinzenal de la gestió econòmica per part de la comissió 
 econòmica. 

 -  Restablir control horari, caldrà mirar App de control horari 
 -  Es deixa obert traspàs el 8 i 9 de març de la figura de direcció, sempre que la 

 Bibiana no tingui alguna qüestió laboral. 
 -  S’acorda contractar a la Arantxa mitja jornada al juny per fer la feina de preparació 

 del casal. 

 5.Economia i subvencions 
 -  S’han presentat 7 subvencions, s’ha fet campanya de vacances i es faran 

 justificacions de les subvencions. 
 -  Respecte les contribucions anuals s’’ha recaudat 1030€ aprox i no els 3000€ que es 

 van preveure.Molts col·lectius i entitats no han realitzat la contribució, s’examinarà la 
 llista i es realitzaran trucades. També es farà una revisió de participació a partir de 
 l’assistència a les assemblees. 

 -  Es considera fer una revisió del CRM preu i ús. 
 -  Mes de març ens alliberem de la pòlissa de crèdit i no s’ha demanat cap més per 

 aquest any. 

 6.Revisió de 3 entitats no federades exemptes de lloguer 

 No es demanarà lloguer a aquestes entitats. 
 -  Ratio, per la seva tasca amb discapacitats mentals de gravetat que no revben ajuda 

 pública. 
 -  Psicòlegs sense fronteres, per la tasca social que realitzen. 
 -  CRB, amb qui col·laborem amb l’aprofita’m, a més s’hauria de considerar com un 

 servei del barri. 



 També es revisar la implantació de les aportacions per l’ús de material. 

 Per ara es començarà a aplicar als lloguers al moment de fer un pressupost. 

 A la propera junta es revisarà el preus tarifes pels que en fan un ús regular, tipus tarifa plana 
 i es considerarà excepcions d’aportacions per l’ús de material. 

 7. Gent gran activa- curs anglès 

 -  Es determina cobrar la tarifa mínima estipulada (com amb les entitats federades que 
 fan un taller amb preu) tenint en compte el descompte per ser dirigit a gent gran. 
 Aquest cobrament serà a partir de març. 

 8. Lona patchwork (parking day) 

 La tel·la es penjarà a l’espai veïnal a sobre espai veïnal i cal una explicació. Aclarir que 
 necessàriament no serà per sempre. 

 9. Article vanguardia 

 La proposta de resposta redactada per l’equip tècnic sembla correcte, s’ha de corregir una 
 falta d’expressió, un cop corregida es penjarà a les xarxes socials i es faran impresos de 
 gran tamany per deixar-los a l’espai veïnal. 

 10.Torn obert 


