GESTORA POLIESPORTIU 19 DESEMBRE 2018
Assistents: representants de peca2, AFA Sant Lluís, BNB, CEFSP i treballadors
Ordre del dia.1. - CENTENARI PROSPE -.
2. - WEB -.
3. - MANTENIMENT -.
4. – CONSELL DE SEGUIMENT.5. – PLANIFICACIO ACTIVITATS NADAL. 6. – OBJECTES PERDUTS. 7. - DIVERSOS -.
1. - CENTENARI PROSPE -.
• Itinerari saludable tercer ESO Institut Sant Andreu
• Expo Història Poliesportiu
• Diada Esportiva.-de moment participen BNB, CEFSP i ASOGYM. Propostes:
Partit BNB amb convidat/exhibició ASOGYM/partit CEFSP amb convidat/partit de veterans
Barça i veterans Prospe de bàsquet i futbol
Organitzar: Sortejos, regals, arbitratges, difusió.
Els coordinadors dels Clubs treballaran aquesta proposta i buscaran una data
2. - WEB.- S'acorda incloure resum de gestores en l’ apartat de Gestió i Transparència.
3. – MANTENIMENT.- Districte ha valorat les deficiències del pavelló i s'han fet millores.
Hi ha un mal ús dels vestuaris per part dels equips rivals (pintades, cops ...). Coincideix
amb la manca de conserge els caps de setmana. Proposta de motoritzar 6 cistelles.
4. – CONSELL DE SEGUIMENT.-S'explica la reunió de novembre amb el districte.
• Vigilància projecte.-D'acord amb la petició de tenir un conserge 6 h + 6 h dissabtes i
diumenges, però no tenen pressupost pel 2019.
• Sol·licitem actuació de manteniment a la pista (polit i pintura de línies).
• Horari Lliga veterans.- Estan d'acord en tancar a les 12h de la nit els divendres
• Optimitzar l’ espai de treball.- Es pot fer sense les divisions per falta de ventilació.
• Estudi taxes.- Comunicarem proposta a principis del 2019, per estar en vigor en el 2020.
5. - PLANIFICACIO ACTIVITATS NADAL. • 25 de novembre presentació de la temporada BNB i el 22 de desembre de CEFSP.
• Campus Nadal FUTSAL 27, 28, 29 i MINI campus BNB 2, 3, 4, 5 de gener
• "ESPORT AL CARRER". - 21 desembre. Organitzat per BNB i CEFSP.
• Diades.-BNB 26 de maig i 15 de juny Botifarrada CEFSP
6. – OBJECTES PERDUTS. -Exposar al novembre. S’ Acorda continua fent-ho
7. - DIVERSOS -.
7.1. - GESTORES. - S'acorda que a partir de desembre del 2019, hi haurà una gestora
ampliada (professorat, Alzina, Creu Roja, voleibol, treballadors) amb pica-pica.
7.2. - COMPRES. - Si es viable, s'acorda comprar: llicència de Windows /material
d'oficina i ventilador. Ja s’ ha comprat impressora i mini altaveu transportable.
7.3. – PETICIÓ LLIGA VETERANS.- Es demanava a AFA Sant Lluís, Asogym i RJ82
cedir minuts de pista, per augmentar el temps de la Lliga. AFA Sant Lluís no accepta.
Proposarem a la Lliga que redueixi el temps dels partits a 18 ' + 18 '.

