
Centre Diari CEIJ Gavina            Curs 2017 - 2018 
 

ACTA REUNIÓ   

DATA: 25/11/17 
ASSISTENTS: Josep, Pilar Calero, Dolors Rubio, Alicia, Rocio B. Silvia Piñar, Gisela, Virgi, 
Fran 

Ordre del Dia DURACIÓ 

1. Balanç i tancament econòmic Curs 2016-2017 

 

2. Balanç i tancament econòmic Estiu 2017 

3. Presentació nou model d’organigrama 

4. Presentació Pressupost Curs 2017-2018 

5. Presentació informe de necessitats (Reunió Joventut) 

6. Situació projectes de l’Entitat 

7. Calendari de Curs 2017-2018 1h 

 

Es valora que no hi ha Assemblea General Ordinària, ja que segons els estatuts en primera convocatòria ha 

d’haver la meitat més un socis. Som 11 de 36 socis (a data 25/11/17). Hem decidit que fem els diferents punts de 

l’ordre del dia per sobre, ja que hi ha persones que sí que han vingut i s’han interessat per venir i el que s’anava a 

exposar.  

1. Balanç i tancament econòmic Curs 2016-2017 

S’exposa i s’explica que el pressupost del curs 16-17 el fa la persona administrativa que va començar el curs. A 

mitjans de febrer hi ha un relleu, i entra la V.F. Ella amb les dades que té i el pressupost que no l’ha fet, ni 

passament de factures tanca el curs. Exposa que els números no són del tot exactes ja que ha hagut aquest 

traspàs i no es sap fins quin punt han hagut desajustos. El curs 2016-17 es tanca amb un balanç en positiu. Va ser 

l’any que van patir 3 robatoris de caixa. Des de l’entitat ens vam ajustar molt alhora de gastar. 

2. Balanç i tancament econòmic Estiu 2017 

Es va fer un pressupost i el tancament era negatiu. Per canvis i ajustos previs al casal, canvi de càtering, ajustar les 

sortides dels grups,  entre d’altres. Finalment el tancament d’estiu ha estat en positiu.  

3. Presentació nou model d’organigrama 

La G.N. Exposa que arran de les seves pràctiques de Directora que està fent s’adona que pot ser l’organigrama 

que estem fent servir fins ara no s’ajusta del tot al nostre funcionament. Fa una proposta nova, d’un organigrama 

circular.  
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4. Presentació Pressupost Curs 2017-2018 

S’exposa que surt negatiu. HI ha una partida per fer millores a l’Entitat (8.000€) i la subvenció d’aquest any de 

l’Ajutnament ha baixat 1000€. 

5. Presentació informe de necessitats (Reunió Joventut) 

L.S. exposa l’informe de necessitats. F.V. pregunta si l’ajuntament cobreix/ajuda per fer aquesta reforma. 

S’explica que no existeix cap subvenció per fer reformes de locals i que per aquest motiu es va fer una reunió amb 

l’Ajuntament (Mª José).  

S’explica l’informe, perquè es vol fer l’informe i els problemes amb els quals ens trobem. L’esplai actual no ens 

permet créixer: el projecte de Centre Diari no pot acollir més grups i dissabtes, ara ja en l’actualitat, no té espais.  

La reunió es va fer, però la cosa està difícil ja que l’ajuntament no disposa de locals. F.V. explica que l’ajuntament 

pot ser no ens podrà fer la reforma perquè el local es de propietat privada i que són de propietat de l’Església. La 

prioritat, per tant, és demanar un LOCAL NOU.  (Sí, legal). Proposta de parlar amb la parròquia, ja que el local és 

cedit per a fer ús, però no és un local propi. 

F.V.: presentar a mocions l’any que ve. Els partits segurament votarien que sí i es podrien negociar. Enviar 

l’informe a tothom i que en siguin conscients de les necessitats de Gavina.  

6. Situació projectes de l’Entitat 

- Situació Centre Diari: Nou equip titulat en educació amb un nou horari laboral. C.L. és coordinador a 

27´5h; L.S. responsable de ProInfància 29,5h; D.C educadora centre diari 25h setmana. 

Aquest curs s’implanta un nou model de ProInfància, per territori. Hi ha un nou aplicació informàtica. 

S’acull a 24 infants en total sota el paraigües d’aquesta beca.  

“La Caixa” ens dona els diners directament a nosaltres i per això ens ha demanat que ens obrim un 

compte nou. S’ha fet i l’ús exclusiu és rebre els pagaments mensuals i pagar les nòmines dels educadors 

i educadores. 

- Situació Dissabtes: Es fa un repàs dels monitors i monitores actuals. Les activitats que es fan i com s’organitza 

l’equip. Comissions per dur a terme les tasques generals d’entitat, i els grups de treball per coordinar les Activitats 

Programades (Castanyada, Sopar Nadal, Sant Jordi...). L’equip de dissabtes és totalment voluntari. 
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- Alfabetització: Activitat que es porta a terme a l’entitat des de fa uns 5 cursos. Actualment hi ha unes 20dones 

participants de diferents orígens, però sobretot del Marroc. Hi ha 4 educadores voluntàries que porten a terme 

l’activitat els dimecres de 9h a 11h. Un subprojecte que penja d’aquest és l’Hort que tenim al Barri de Riera (el 

qual es municipal). 

7. Calendari de Curs 2017-2018 

Es fa un repàs general del calendari, destacant les dates importants. Es comenta que aquest pont de desembre es 

decideix no fer activitat ja que a l’octubre va haver activitat de dissabte i la participació va ser molt baixa.  

8. Precs i preguntes 

És proposa propera AGE per Gener 2018 


