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ACTA DEL CONSELL DE CENTRE DE LA FEDERACIÓ OBRERA 

 
 

Data Dijous, 22 de juny del 2017 

Lloc Sala de reunions Gran de la Federació Obrera 

Hora De 20.00 a 21.00h 

 

Assistents 

convocats 

 

Xavi Paz (Regidor de Cultura) 

Raül Carretero (Cap de Negociat de Cultura).   

Leandre Pahissa (Associació Obrera) 

Jordi Claret (Colla CastelleraMatossers) 

Fina Permanyer (Casal de la Dona) 

Daniel Guerrero ( Ass. Giravolt) 

Montse del Blanco (Tècnica del Punt Jove)  

Eva Moreno (Tècnica Àrea Gestió F.Obrera) 

Absents  Daniel Guerrero ( Ass.Giravolt) 

Montse del Blanco ( Tècnica Punt Jove) 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Programació 2017-2018 

3. Presentació temporada 2017-2018 

4. Casals i activitats d’estiu 

5. Recordatori tancament especial revetlla Sant Joan 

6. Presentació de la Formació per a entitats novembre 2017  

7. Indicadors gener-abril 2017 

8. Baixa entitat La Casa Urbana – Alta entitat Ass. Violeta 

9. Renovació material- pissarres aules formatives 

10. Estat del procés de licitació del bar 

11. Altres punts sobrevinguts 
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es procedeix a la lectura i signatura de l’acta anterior.  

 

2. Programació 2017-2018 

Es recorda a les entitats que a partir del comunicat de l’ârea de Gestió, les entitats 

disposaran d’un període màxim de 15 dies naturals per fer la seva confirmació d’activitats 

Programables. 

 

3.Presentació temporada 2017-2018 

Es preveia fer una exposició fotogràfica de les activitats que es duen a terme al Centre, així 

com dels serveis oferts per les entitats membres. Degut a què moltes de les activitats ja 

estan finalitzant i que moltes de les entitats no han donat encara resposta al nostre 

comunicat, s’informa que de no rebre altres propostes es procedirà a fer un díptic 

informatiu tant de les activitats com dels serveis de les entitats. 

 

4. Casals i activitats d’estiu 

S’informa que l’entitat  Giravolt enguany farà casals d’estiu al mes de juliol, així com 

d’altres cursos intensius, sempre dins l’horari d’obertura del Centre. L’entitat assumeix el 

compromís de complir tota la normativa vigent en l’àmbit del lleure. 

 

5. Recordatori tancament especial revetlla Sant Joan 

Es recorda que, segons convingut per Consell de Centre, i atès que es tracta d’una data en 

què no es preveu activitat de tarda-vespre ,el divendres 23 de juny es farà el tancament 

especial a les 20h. 

 
 

6. Presentació de la Formació per a entitats novembre 2017  
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Segons aprovat per Consell de Centre, el segons dels cursos formatius gratuïts destinat a 

entitats sense ànim de lucre,  es durà a terme els dies  14,16, 21 i 23 de novembre. 

 

7. Indicadors gener-abril 2017 

Es presenten els indicadors del primer trimestre de l’any en curs, que mostren una 

activitat a l’alça. El trimestre s’ha tancat amb 381 sol·licituds, una xifra significativa si 

tenim en compte que l’any 2016 es va tancar amb 498 sol·licituds. 

 

8. Baixa entitat La Casa Urbana – Alta entitat Ass. Violeta 

S’informa que l’entitat La Casa Urbana ha obert un espai a la vila, ja que l’espai al Centre li 

quedava insuficient pel volum de demanda que tenien. Així dons, i per a complir amb la 

normativa de Centre, l’entitat passa de modalitat 1 a modalitat 2. 

 

Tanmateix, es presenta la nova inserció de l’entitat Violeta com a entitat membre. 

L’entitat està en tràmits de constitució de l’associació i estem pendents de rebre  tota la 

documentació. 

 

9. Renovació material- pissarres aules formatives 

Atenent a la petició de diverses entitats regulars que fan ús de les pissarres i que han 

mostrat diverses queixes pel mal estat que mostraven les pissarres de les aules, s’ha 

procedit al canvi de pissarres per unes noves de vitrificades al espais:  aula multiespai, 

polivalent i formació. Així com d’altres tres pissarres de peu. 

 

10. Estat del procés de licitació del bar 

S’informa que els dilluns 19 de juny s’ha fet la signatura del contracte del bar i els 

adjudicataris disposen de dos mesos per a fer-ne l’adequació, fet que força el 

desplaçament de l’entitat de Llar de Jubilats Molins, que passarà a ser baixa com a entitat 

membre amb motiu del seu trasllat. 

La intenció del bar és de romandre obert matins, migdia i tarda, per bé que s’aniran 

adaptant a la demanda. 
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Tanmateix, les activitats que vulgui realitzar el bar al pati caldrà que siguin sol·licitades 

amb 30 dies d’antelació i estaran sotmeses al pagament de la taxa municipal. 

Es planteja el compromís per part de les entitats a fer ús del servei de catering del nou 

bar de manera preferencial. 

 

11. Altres punts sobrevinguts 

En aquest punt es recorda que per l’activitat de fede Festa les entitats estaran 

convocades a les 19.00h, a les 19.30 tindrà inici el karaoke. 

La Colla Castellera Matossers informa de la impossibilitat de ser presents per tal com 

tenen una reunió per un acte del dia 8. Des de l’Àrea de gestió se’ls recorda que la data 

de la Fede Festa ve cada any imposada per l’agenda de la seva entitat i que haurien de 

mirar de complir-la. 

 

I per a què així consti, se signa aquesta acta a Molins de Rei, 

 

Xavi Paz (Regidor de Cultura) 

 
 

Raül Carretero (Cap de Negociat de Cultura) 

 
 

Leandre Pahissa(President Associació Obrera) 

 
 

Jordi Claret (President Colla CastelleraMatossers) 

 
 

Fina Permanyer (Presidenta Casal de la Dona) 

 
 

Eva Moreno ( Tècnica Àrea Gestió) 

 
 

 

            Molins de Rei, a 14 de febrer del 2017 


