ACTA GESTORA POLIESPORTIU 26 novembre 2019
1.- PROTOCOLS D'ÚS I REGLAMENTS ACTUALITZATS.Reenviar a coordinadors, entrenadors, professors, col·lectius, entitats, Clubs.
2.- COMPRES.Últimes compres realitzades: Altaveu, 12 cadires, Mopes acríliques, Papereres
Pressupostats 136 € per a pica-pica Gestora Extraordinària i 1.000 € per a Expo
(disseny, impressió ....) S'exposarà el 2020
Tancament comptable: Segons com quedi, es valorarà la compra d'un altre inflador
elèctric i pals separadors
3.-MANTENIMENT.• INTERVENCIÓ EN COBERTA: pendent de col·locar una coberta sobre l'existent per
evitar les condensacions
• PARQUET.o No moure les porteries arrossegant. Utilitzar els patins que són per fer
aquesta funció o dur-les a pes entre 2 o més adults.
o Informar professors i entrenadors de com utilitzar aquestes porteries.
• VANDALISME DISSABTE 16 DE NOVEMBRE.
Un equip contrari de futbol sala (el Badaloní), a l'acabar un partit tens, causa uns
danys al vestidor. Es trasllada al Club el nostre malestar i demanem la reposició del
material malmès. El Club es disculpa, parla amb els causants i paguen els danys
Conclusions:
- Districte no ha de fer-se càrrec de les reparacions per mal ús o vandalisme.
- Aquest precedent servirà per actuar de la mateixa manera davant de qualsevol
entitat que faci un mal ús o trenqui mobiliari de la instal·lació.
- La necessitat de tenir personal contractat els caps de setmana

4.- ACTUALITZACIÓ CALENDARI 2019 / 20.- Prospe Iglú.- Data: Dissabte 1 de febrer de 14: 30h a 23: 30h
- Festival Asogym.- Data: Dissabte 1 de febrer de 9h a 14: 15h
- Gestora Especial desembre.- Cercar nova data.
- Divendres 13 de desembre.- de 16: 30h a 19: 00h "ESPORT A L'CARRER"
- Campus Nadal
• CEFS Prosperitat: 23, 24 i 27 de desembre. De 9h a 13h
• BNB: 30, 31 de desembre, 2, 3 i 4 de Gener de l'any 2020 de 9h a 13h
- Presentació BNB: 1 de desembre
- Presentació CEFSP: pendent de fixar data
- Torneig BNB desembre: pendent de decidir. trobada d'escoles el 28
5.- INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPDGDD) .Els 3 projectes de peca hem tingut Auditoria per analitzar si complim amb la Llei i en
quins aspectes hem de millorar.
A manera informativa enviarem a Clubs aspectes a tenir en compte per complir la llei.
6.- ALTRES.- Patrocinio.- Districte ens ha notificat que podem passar de 12 a 15 lones

- Reunió amb peca a concretar, tema patrocini
- Comissió de Seguiment.- Districte no té previst fer totes les comissions de seguiment.
Nosaltres demanarem reunió i enviarem llistat de temes a tractar.

