ACTA GESTORA POLI 19 05 2020
1.- SITUACIÓ ECONÒMICA.- PÈRDUES CESSIÓ ÚS PISTA
Pressupost del Poliesportiu:
• 50% aprox. subvenció Conveni
• 50% aprox. Ingressos per cessió d'ús de pista.
En una setmana tipus hem deixat d'ingressar per ús de pista uns 987 €.
MESURES QUE HEM ADOPTAT:
• Aturar les compres de material esportiu i no esportiu.
També reduirem en material d'oficina, material d'informàtica, etc.
• Tema laboral ............... ERTO
2.- SITUACIÓ LABORAL PERSONAL POLIESPORTIU
Personal de neteja: ERTO + permís de paternitat
Les treballadores de neteja tenen ERTO, en principi, fins a 30 de juny.
Coordinadors: Han reduït la seva jornada i fan teletreball.
3.- EXPOSICIÓ
El 18 de març teníem gestora, però no es va poder fer perquè ja estàvem confinats.
Aquest dia anàvem a anunciar la PRESENTACIÓ DE L'EXPOSICIÓ PER AL 18 D'ABRIL.
Ara no hi ha data.
• Hi haurà una Línia del Temps amb fotos i cartells de diferents èpoques
• Tindran un codi QR. Hi haurà 23 plafons amb la Història del Poliesportiu.
• L'Expo també es durà a Casal
Ubicació Exposició: Entrada Poli, passadís
Presentació Exposició: en Power Point
Fullets explicatius + Cartell Azagra:
També es demanarà la col·laboració de Gestora per difusió (Cartells, xarxes socials ...)
4.- PLA DE CONTINGÈNCIA EN FASE D'ELABORACIÓ
Estem elaborant Pla de Contingències amb Protocols per a la seguretat en la salut del personal laboral.
Després treballarem el protocol a seguir per part d'usuaris / es.
Quant estiguin elaborades les mesures, les passarem a totes les entitats membres de gestora, per fer
difusió.
Començarem a comprar material d'EPI'S
5.- POSSIBLE CALENDARI ESTIU- (SI L'AJUNTAMENT PERMET LA REOBERTURA)
• El Poliesportiu estarà tancat, segur, fins al 30 de juny
• El més proper és juliol.
Pot ser que no s'obri
Pot ser que s'obri (no sabem si es podrà assumir la neteja de juliol, estan amb ERTO)
Per Casal de estiu.- Ajuntament i Generalitat treballen perquè es puguin fer els Casals d'Estiu i
es puguin obrir els centres on es facin.

S’ Acorda consultar a Districte:
• Si realitzaran desinfecció a fons abans de la reobertura
• Quan es podran fer reunions al Poliesportiu
• Protocols
• Si proporcionaran material d'EPI, S

6.- NOU CONVENI 2021-2023.
Tots els equipaments de 9Barris amb model de Gestió Ciutadana, han presentat els seus projectes per
als nous convenis al març / abril.
El Poliesportiu tindrà un augment de 3.817 € respecte a l'anterior Conveni.
7.- BARRI / FESTES MAJORS
Les Festes Majors de 9Barris pot ser que s'hagin d'anul·lar.
Segurament els actes amb molta gent no es podran fer fins al 2021.
Segurament l'Ajuntament anul·larà la Mercè.
El Casal de Barri està fent activitats i concerts en línia, els dissabtes a les 12h. (Veure web)

