
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT 03-07-17 

 

Assistents: 

Marina Marcian, Iolanda Solé, Marc Folch, Rafel Martínez, Mar Trallero (marxa a les 20:23h) i 

Aida Leal 

 

Excusen: 

Prudenci Vidal i Pep Sala 

 

 

Ordre del dia programat: 

 

1- Informació sobre tràmits a realitzar amb el canvi de Junta 

2- Acords presos a l’Assemblea General 
 
3- Informacions i propostes comissions, junta i treballadors 
 
4- Torn obert de paraula 
 

 
1.- Informació sobre tràmits a realitzar amb el canvi de Junta 

S’expliquen els passos a seguir en relació amb el nou canvi de junta: 

- Renovació de Junta en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya 

- Canvi de titulars en el número de compte corrent 

- Canvi de titularitat en la signatura electrònica  

 

2- Acords presos a l’Assemblea General 
S’informa sobre la validesa d’alguns acords presos en el marc de l’Assemblea  
 
S’acorda que la organització actual no contemplarà el Grup Motor. Es substituirà per una 
coordinació entre la Comissió Permanent i la Junta 
 
3- Informacions i propostes comissions, junta i treballadors  

 Conveni 
Es comparteix la informació sobre l’estat de la negociació del conveni econòmic amb 
l’Ajuntament de Barcelona. S’acorda que de cara a les properes reunions i per donar 
continuïtat als referents en la negociació, es constituirà un grup de persones format 
per aquelles que han participant en la negociació fins el moment i els membres de 
l’actual Junta. 
 

 Comissió de Artística 
Es comparteixen les darreres informacions sobre la manca d’una insonorització 
adequada en l’auditori. Sembla que hi ha certa inacció per part del Districte. Es 
proposa elevar una queixa amb l’objectiu de pressionar i accelerar la resposta per a la 
resolució d’aquest tema. 



 Comissió de Veïnatge 
En la darrera reunió es van acordar nous representants d’aquesta comissió en la 
Comissió Permanent: el Prudenci, l’Elva i la Carmen. 
 
Han modificat els criteris d’admissió en la comissió, fent-los més oberts. 

 

 Comissió d’Educació 
S’ha incorporat una nova entitat a la comissió: la Fundació ICEERS 
 

 Contractació 
El proper 17 de juliol finalitzen els contractes de les dues treballadores de la federació: 
l’Eva De Francisco i l’Aida Leal. Es debat sobre tema. Es decideix que es demanarà més 
informació sobre la responsabilitat legal i les tipologies de contracte a la tècnica de la 
gestoria (Paqui) i que la Comissió Permanent i la Junta es prenen un temps per a 
decidir el què per correu electrònic. 

 
4- Torn obert de paraula 

 Punt Òmnia: s’acorda que es parlarà sobre aquest tema per correu electrònic. 
 
Es decideix que les reunions es mantindran el primer dilluns de mes a les 19h. 
 

Finalització a les 20:45h. 

 

 
 
 

 

 


