ASSEMBLEA GENERAL DEL 13 DE MAIG DE 2021

Lloc

Sala d'actes del Casal de Barri

Data

13 maig 2021

Hora Inici - Finalització

De 19:30 h. a 21:10 h.

Assistència

19 persones en presencial
2 persones en vídeo trucada
Tots els membres de la junta
menys Andres Naya excusat.
Coordinadors/es dels projectes
S'han complert les limitacions i
les mesures sanitàries dictades
per l'administració competent

Garantia Covid-19

ACORDS:
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior de 17/12/2020. S’aprova per unanimitat.
2.- Nous socis. No tenim noves sol·licituds d’alta.
3.- Tancament econòmic 2020. Antònia ens fa un panorama general dels comptes que
ara estan penjats a http://peca2.org/ . Aprovats per unanimitat. Es farà esmena
d’error als totals al document penjat de la web.
4.- Pressupostos 2021. Antònia i les coordinadores dels projectes ens fan una previsió
d’ingressos en un entorn fluctuant pel tema de la pandèmia. Sense al·legacions.
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5.-Relacions amb les administracions. Ja s’han signat els nous convenis. Es va fer
comissió de seguiment del Poliesportiu (16/4/2021) on es van recordar les necessitats
de l’equipament. Està prevista la del Casal de Barri a la tardor.
6.- Novetats dels projectes
6.1 Poliesportiu . Laura ens explica que s’han aixecat els ERTES a 1/5/2021. Han tingut
descens d’ingressos compensat amb descens de despesa en personal (ERTES) i de
despesa corrent. Ens comenta les millores en seguretat i material demanades i les
propostes de revisió dels horaris de neteja i la creació d’un responsable de pista pels
caps de setmana a càrrec d’increment del pressupost.
6.2 9Barris Acull. Des de Coordinació la Ro ens explica els descens d’ingressos propis
per no fer poder el Festival de Sopes, que si es farà a 2021 el 17/10/2021. Descens
d’usuaris i augment d’atenció telefònica pel confinament. Es treballa amb el programa
d’homologació dels títols universitaris estrangers amb BCN Activa.
També es convoca Assemblea Constituent de la nova entitat el 17/6/2021 a les 18:30
per aprovació dels Estatuts i Junta.
6.3 Casal de Barri. Es presenta Adrià Bernal, nou Coordinador i Roger Costa, nou
Dinamitzador. En revisió de l’organització de feines dels treballadors i presenten
activitats fetes i previstes. També es treballa amb Gestora Casal en nou procés
participatiu Peca i Gestora. Es comenta que el Bar està encara en busca de model de
gestió amb una comissió feta a tal efecte entre Peca, Gestora i Treballadores del Casal.
6.4 Festa Major . Arantxa i Irene ens informen de les restriccions de dates i activitats
(12 actes fins les 10 de la nit). Els permisos estan concedits i es preveu cedir la barra
del Casal per la Xarxa de Solidaritat després de signar document de cessió. Les Penyes
faran acció amb comerços per campanya de recollida d’aliments. Es comenta la
necessitat de fer un article sobre els canvis a PECA pel diari de Festa Major, que aquest
any només tindrà edició digital.
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7.- Renovació de càrrecs
Es presenta des de la Junta la proposta de nova Junta PECA:
Presidenta: Arantxa Solares Martín
Vicepresidenta: Irene Giménez Garcia
Tresorer: Aitor Padilla Jiménez
Secretari: David Ríos Sànchez
Vocal 1: Carles Benito Lupiàñez
Vocal 2: Mariano Valdivieso Álvarez
Vocal:3 Fernando Seijas Pérez
S’aprova per unanimitat la nova Junta que serà efectiva a dia següent de la data de
finalització de la Junta sortint (15 juny de 2021)

8.- Precs i preguntes:
Es preveu nova assemblea general PECA a finals 2021
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