ACTA GESTORA 21 10 2020

1.- PRESSUPOST OCTUBRE A DESEMBRE.
Reforç neteja
• Reforç neteja migdies. 2h de dilluns a diumenge. Per a garantir més desinfecció,
retallant altres partides al límit, s'ha pogut contractar la neteja de 2h al migdia, de
dimecres a diumenge. Dilluns i dimarts ho assumeixen Lourdes i Cristina.
• Demanada a Districte partida extraordinària per a cobrir les despeses extraordinàries
de material i hores de neteja. En principi cada equipament disposa del pressupost
previst abans d'arribar la Covid.
Compres i altres despeses.
Si continuem tenint menys ingressos per ús de pista amb les restriccions de la Covid,
es comprarà en funció del marge que tinguem.
o DESINFECTANT
o SUPORTS / BASES PER A HIDROGEL
o PAPERERES AMB TAPA I PEDAL, és necessari per higiene
o SERVEIS INFORMÀTICS
o CISTELLA PORTÀTIL

2.- REVISIÓ PROTOCOLS.• Cada Club ha de tenir un Responsable de Protocols Covid. Notificar al Pavelló
• Aparell Polvoritzador. S'ha de fer un ús controlat.
Els equips o grups de col·legi o institut que no fan servir dutxa, no haurien d'entrar en
vestuaris i sí en els 2 lavabos de l'entrada.
• No escopir en pista i fora de pista, per sentit comú, per higiene i per no propagar el
virus (avisar concretament a Club de futbol)
• NO exercici físic en grades
• Aforament.- Fins ara l'aforament permès és 36 en pista i 42 en graderies. Sembla ser
que hi ha canvis. Consultarem a Districte i informarem.

3.- ORGANITZACIÓ.• CALENDARI GESTORES.- Les que queden per fer, seran virtuals si és necessari.
10 setembre
21 octubre
9 desembre
9 febrer
24 març
11 maig
16 juny
• CALENDARI ACTIVITATS.- No podem programar a mitjà o llarg termini degut a les
restriccions Covid. Tot és molt incert.
EXPO.- Pendent per al 2021, quan no hi hagi restriccions d'aforament.

4.- CONVENI 2021. 1 d'Octubre, reunió del Regidor amb la Plataforma de
Gestió Cívica.- L'adjudicació dels Nous Convenis 2021 hauran d'obtenir l'aprovació
del Consell de Barri. Data a concretar.
Pressupost 2021.- 3.715€ d'augment, que es dedicarà a la contractació d'un /a ajudant
els caps de setmana, coincidint amb la temporada dels Clubs.
Començarem a elaborar el perfil de la persona a contractar. Ho treballarem amb
peca2 i amb els Clubs.
Reforç de Neteja en 2021.- El pressupost serà el mateix que en anys anteriors.
Analitzarem amb peca2 què podem fer amb les hores de neteja contractades, estirantles al màxim, buscant una altra distribució de dilluns a diumenge.

5.- PATROCINI.BNB ha de portar pancarta de patrocinador. Laura s'ofereix a anar a buscar-la
Després hem d'avisar a districte per a penjar 2 lones

6.- BARRI.• INFORMACIÓ CAMPANYA VACUNACIÓ.- Coincideix amb horaris lectius de
Col·legi Sant Luís i Institut Sant Andreu. Està aprovat instal·lar un sistema en el
passadís per a evitar la visió de la pista.
• Reunió amb el regidor i la AA.VV. divendres 23 octubre, 18h, virtual. Es tractarà:
o Pla de Barris.- Prosperitat ha entrat en el Pla. Això significa que disposarà d'ajudes
Econòmiques per algunes necessitats del barri.
o Construcció Casal de joves
o Solar Ideal Plàstica Flor
o Amiant en Galileu Galilei
o Desallotjament Dóna't una Horta
o Consell de Barri. Presentar Projectes Plataforma Gestió Cívica, divendres 30 de
Octubre, telemàtica.
• El dissabte 17 d'Octubre es va presentar el llibre
“PROSPERITAT, ARRELS HISTÒRIQUES”

