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Reunió de Junta - 09/12/2019 

 

Ordre del dia  
 

1. Pressupost Marboleny 2019-2020 

2. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 09/12/2019 
 

ASSISTENTS: Ester Massegur, Estel Carrillo, Albert Fajula, Pare Castanyer (grup sol), Sílvia Pages (mare 

cintes), Aina Danes, Adrià Plana, Adrià hokey, Alba fajula, Pol Ferrerons, Joana Vila, Sergi Ventura, Nuri 

F, Roger Casalprim, David Llongarriu, Laia Colomer, Teresa Nadal 

0- Es parla, abans de començar a tractar el balanç, del funcionament i l’organització de berenar de Nadal. 

1- Junta proposa buscar un pressupost que sigui per pagar la feina de gestió que desenvolupa en Roger al 

llarg de l’any. Primer de tot es demana quina seria la quantitat d’aquesta partida.  

 S’han recalculat les quotes i altres parts del balanç del 2020, les quotes han pujat respecte l’última reunió i 

han pujat. 

La Núria explica a junta com es va passar del sou d’en Jordi a ella i la Gemma.  En Roger explica que el 

pressupost que anirà destinat a pagar la gestió que desenvolupa ell al llarg de l’any, segurament serà una 

nova despesa no calculada.  

En Roger explica com es distribueix el sou de la Gemma, el de la Núria, en Pep, la Ramona i l’Estel.  

Es demana que en Roger que calculi les hores que dedica a l’esbart cada setmana a nivell de gestió, 

aproximadament 10h/setmana. Evidentment que fa més hores, però aquestes són de president i no les 

podrà cobrar, per tant estem mirant de trobar el número d’hores que fa a nivell de gestió. Hem de tenir 

present que Marboleny gestiona un pressupost aproximadament 400.000€, doncs una persona que rameni 

aquests números ha de tenir un sou acordat.  

Si tenim present que d’actuacions tenim uns ingressos de 6.175€, les despeses en són el 50%. Hauríem de 

buscar generar un major nombre d’actuacions i baixar-ne les despeses. 

La Joana explica a junta el motiu que l’ha portat a renunciar al seu sou.  

A nivell d’Ésdansa, felicitar a TOTHOM que hi participi, des de la persona que et ve una tarda fins aquells 

que hi passen tota a la setmana. Per motivar a tothom que vingui i que l’any que ve segueixi.  

Quan es presenti el balanç als socis, s’haurà d’explicar que diferència del treball que fa en Roger i com a 

gestor. Amb la feina que hi ha, surt millor de preu que cobri en Roger que no pas contractar algú extern. 

IMPORTANT per la reunió de 13 de desembre. Per tant deixar molt clar quines són les feines de gerència i 

quines són les del president de l’esbart.  

Es tracta doncs, segons junta, buscar amb subvencions poder cobrir el sou de gestió d’en Roger. Ja sigui a 

través d’Esdansa o d’altres que es demanin. 
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L’Ester ha calculat 1200€/4 (es divideix per 4 ja que ell sol far 10h a la setmana de 40h que sol ser una 

jornada completa) que són 300€ al mes, per 14 pagues l’any 4.200€. Llavors el sou que cobraria en Roger 

per fer la feina de gestió d’un any és l’import calculat anteriorment. 

S’ha calculat que el sou d’en Roger serà cobert per les subvencions de la Diputació i la Generalitat.  

En Roger explica com es gestionarà la reunió del 13 de desembre. Quin serà l’ordre dels punts a ser 

tractats. Primer es començarà parlant del pressupost del 2019/2020 i finalment s’explicarien els viatges de 

cada grup, lloc i preu. Quan s’expliquin els viatges s’argumantarà el motiu de cada viatge, perquè anem on 

anem o els dies que són.  

L’Adrià planteja que la reunió dels dies i el preu, no els va acabar de fer el pes. Ja que moltes famílies el que 

volien saber era el lloc juntament amb el preu. Replantejar la reunió prèvia amb les famílies per informar el 

preu sense el lloc. Cal doncs informar del preu però no del lloc, hem de trobar un punt mig per informar de 

manera més justa.  

Si abans de la reunió informativa cal confirmar l’assistència alguns viatges d’alt pressupost, potser s’hauria 

de dir el lloc, els dies i el preu, sense amagar res.  

Per l’any que ve haurem de veure com informem a les famílies i als balladors, sigui amb els petits grups, 

amb tota l’entitat. Caldrà parlar-ne per futurs anys.  

 

 

 

 

 

 

 

I.  


