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Ordre del dia  
 

1. Valoració Festa de Nadal 

2. Viatge Cintes 

3. Canvis a l’oficina  

4. Tallers per Adults 

5. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 13/01/2020 
 

ASSISTENTS: Adrià Plana, Mari Gonzàlez, Gina Min, Teresa, Fajula, Roger, Esther, Paula, Jordi, David 

Llongarriu, Marta, Jordi Mercader. 

1. VALORACIÓ FESTA DE NADAL 

Festa de nadal: 972.51€ de beneficis 

Llumineta 946€ (aproximadament) 

En Roger presenta la possibilitat que l’any que ve els membres de l’entitat venguin números de la llumineta 

a la gent. Fer de comercial. 

Apareix la proposta de crear una aplicació per vendre números de la llumineta. 

Intentar que el pròxim any es vengui més que aquest any. Que tothom en vengui mínim tres. 

2. VIATGE CINTES 

De moment el grup d'Eivissa ha denegat l'intercanvi i per ara comencen a buscar contacte amb els 

de Marsella. Per ara es busquen contactes amb altres grups. 

3. CANVIS A L’OFICINA 

L'Estel de l'oficina plega el dia 7 de gener com a secretaria de Marboleny. En Roger explica la 

situació actual que tenim i el motiu de per què deixa l'entitat. 

El febrer l'Estel, quan ja no treballi, s'encarregarà de fer el traspàs d'informació per la nova 

persona que vingui. Llavors també s'ha ofert que si cal fer subvencions i ajudes pot venir a donar 

un cop de mà. 

En Jordi Mercader planteja l'opció de si la Gemma poc cobrir el lloc de l'Estel, però no es pot 

arribar a portar perquè per hores no arribaria. 
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- Què podem fer a partir d'aquí: 

- Tornar a fer un procés de selecció 

- Tornar-nos a posar en contacte amb la gent que va participar al procés de selecció de l'any 

passat. 

- Si es torna a fer un procés de selecció, hem de triar quines condicions i aptituds hauria de 

tenir la persona que vingués. (Hem de créixer en l'àmbit social, presentar-nos ajudes, 

premis i presentar-ho al departament de treball. Per exemple portar el voluntariat 

d'Ésdansa en l'àmbit de joventut per poder obtenir subvencions) 

- Necessitem una persona que estigui de cara al públic i que sigui proactiva, iniciativa 

personal. 

Si contractéssim una persona que fora molt bona amb número a l’àmbit administratiu i entrem la 

comptabilitat ben feta, podem aconseguir que ens tornin l'IVA. Tots els diners que generem com la 

llumineta, la xocolatada... caldria entrar-los com a números de la caixa A. En un futur aconseguir 

que totes les vendes realitzades en paguem l'IVA i que tots els números estiguin molt ben entrats. 

Per aconseguir que així ens tornin l'IVA pagat. 

Què es necessita: una persona que estigui molt atenta per les famílies i balladors. 

El procés de selecció que fa Dinàmig és gratuït, ja que estan subvencionats per la Generalitat. 

L'opció de triar un servei privat com una ETT és que haurem de pagar, llavors aquest és el principal 

motiu pel qual es descarta l'opció d'una ETT. La Mari explica a Junta com és que fem una selecció 

de personal neutra feta per Dinàmig. 

En Roger explica com serà el procediment si fa la gestió el sistema públic. 

L'entitat farà un comunicat extraordinari que demà s'enviarà als socis. 

Es dona preferència una persona amb un perfil més social que no un amb un perfil administratiu. 

Es parla de quines dates hauria d’agafar vacances la persona que vingués a treballar, per poder 

gestionar millor les activitats de l’entitat.  

En Roger ens informarà al llarg de la setmana de com va el procés. 
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4. TALLERS PER ADULTS  

Tornar a fer tallers per adults a l’esbart, per aconseguir que vinguin més persones a l'entitat. 

Serviria per portar famílies de l’entitat i persones externes a la mateixa.  

Plantejar-se el cost del curs/tallers. Cal tenir present que s’hauria de pagar monitors.  

El planteig bàsic és que vinguin i s’ho passin bé, que gaudeixin i crei grup. 

5. PRECS I PREGUNTES 

En Roger informa que quan una persona que ha tingut relació amb l’entitat i té un fill, un 

problema o es mort, l’entitat sempre envia un detall. 

 

 


