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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCETONÉS

17 de marg de 2O2O

(aprovada el 21 d'abril de 2020)

Al llarg del dia indicat, es tracten els temes de la Junta Directiva, segons I'ordre
del dia enviat amb la convocatória el passat 12 de marg -abans de ser decretat
l'estat d'alarma-, per mitjá d'acords escrits, igualment válids segons el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marg de 2020, del Govern Espanyol, article 40
"Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, Ios
acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones,
(...) podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que
lo decida el presidente"

Seguint l'ordre del dia establert, s'informa de diferents temes, o s'estudien les
diferents propostes, gu€ s'aproven totes per unanimitat, a menys que es
produeixi votació.

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior (febrer 2O2O)

Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior
de data 18 de febrer de 2020, queda aprovat, convertint-se així en I'acta
de la sessió.

2. Informacions del president
a. Mesures preventives pel coronavirus

Es facilita als presents un document elaborat per la gerent amb
informació sobre les mesures activades i/o previsibles relacionades
amb el tancament de I'Ateneu, conseqüéncia de I'estat d'alarma
decretat per la COVID-19 el passat dia 14 de marg, que afecten els
socis, I'equip de treball, els pressupostos, etc. (s'inclou en aquesta
acta com annex 1). El president passa a comentar-lo.
El President facilita als presents una proposta de carta dirigida als
socis en la qual s'exposa la situació de tancament de l'entitat,
degut a I'estat d'alarma decretat, i les mesures preses. Es fan
algunes petites esmenes i es consensua un escrit final. La carta
s'envia el mateix L7 de marg a tots els socis per mitjá d'un butlletí
electrónic especial (annex 2).
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b. Síndica del Soci
El president exposa que s'han fet un seguit de gestions
(telefonades, burofax, etc.) per tal de citar la síndica iexposar-li la
situació. No ha donat senyals de vida i no s'ha pogut concretar la
trobada.
S'acorda sol.licitar-li un resum de les accions fetes, ja que no s'ha
rebut al llarg d'aquests darrers anys cap dels informes preceptius,
mentre es valora la seva permanéncia.

c. Assemblea de socis

Donades les circumstáncies d'estat d'alarma, i ateses les mesures
decretades al Real Decreto-ley 8/2020, de L7 de marg de 2020, la
Junta valora que cal posposar I'assemblea prevista pel dia 31 de
marg, fins que es pugui avaluar quan i com es podrá celebrar.

S'informará els socis de la decisió, i arribat el moment, es
convocará amb els quinze dies d'anticipació establerts en els
Estatuts i es facilitará la documentació corresponent.

3. Informacions de temes económics
a. Informe d'auditoria 2019

Es facilita als membres de la Junta un resum de les dades més
rellevants de l'auditoria de I'exercici 2Ot9 i s'ofereix als presents
que ho desitgin l'enviament de I'informe complet.
Carles Llorens, vicepresident económic, passa a comentar-la.
Els membres de la Junta es donen per assabentats Í ja es pot
procedir a la seva signatura.

b. Petició de Cap i Cua (cafeteria)
Els responsables de la cafeteria Cap i Cua han presentat un escrit
exposant que han petit una disminució del servei des que van
comengar les obres al mes de gener i demanen que la Junta
consideri la possibilitat de reduir-los el preu del lloguer.

Donat que el dissabte passat, dia 14 de marg, I'Ateneu ha estat
obligat a tancar per I'estat d'alarma i se'ls ha fet tancar, s'acorda
que no es cobrará el lloguer mentre I'Ateneu estigui tancat i, quan
reobrim, estudiar de nou en quina mesura les obres els afecten i si
se'ls ha de reduir o no el lloguer.
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4. Informacions del Conservador
a. Informació sobre les obres a I'Espai Rogent

Ramon Mir, conservador, informa que les obres han anat seguint el
seu ritme, peró una mica alentides, ja que no arribava el permís de
la Guárdia Urbana per retirar les palmeres. Finalment, estava
confirmat el permís corresponent pel proper diumenge 22 de marg.
Degut a les mesures preventives de la COVID-19, la Guárdia
Urbana ha cancel'lat totes les operacions a la via pública iqueda
aturada, doncs, "l'operació palmeres".
Informa així mateix que I'empresa constructora també ha aplicat
mesures preventives i han hagut d'aturar les obres. Aixó suposará
un endarreriment de la finalització de les mateixes pel temps que
hagin d'estar aturades, d'acord amb el contracte establert. S'ha
signat una acta amb la constructora en aquesta direcció.

b. Informació gestions ATN /Tragaluz
En Ramon Mir, delegat per la Junta per fer el seguiment d'aquest
tema, informa que s'ha anat avangant amb les gestions per al
canvi de titularitat del restaurant de la planta baixa de I'ATN a
Tragaluz.

A Tragaluz se'ls han exposat les condicions que va decidir la Junta
per dur a terme el contracte i les han acceptat. En el moment
actual, els advocats estan acabant el redactat del contracte.

Paral.lelament, amb I'ATN s'ha acordat signar un document de
tancament.

No obstant, a dia d'avui, han paralitzat tot el procés de negociació
degut a les circumstáncies sobrevingudes provocades per l'estat
d'alarma.

5. Proposta acte en suport al2o/o cultural
Miquel Angel Barrabia exposa la iniciativa de fer un acte reivindicatiu en
aquest sentit, La Junta considera que la Comissió de Programació ho
valori per trobar el moment adient de fer-ho.

6. Aprovació de les altes i baixes de socis i sócies de febrer 2O2O

Es facilita als membres de la Junta les altes i baixes de socis produTdes
durant el mes de febrer. S'aproven

7. Informe de geréncia de febrer 2O2O

Amb la convocatória de la reunió es va enviar I'informe de geréncia del
2020. Un cop llegit i conegut, la Junta es dona per assabentada.
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8. Assumptes d'urgéncia
S'ha rebut una petició de "baixa temporal per dos mesos" d'una sócia
que és empresária autónoma, tenint en compte que amb la situació
actual li han cancel.lat encárrecs de feina. La Comissió Económica vol
sotmetre a decisió de la Junta si es poden acceptar peticions com
aquesta.

S'acorda d'acceptar-ho sempre i quan siguin justificats amb un document
acreditatiu i per un máxim de tres mesos, evitant un "efecte crida".

9. Torn d'intervencions lliure
No se'n formulen

A les 20 hores finalitza la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco la
present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Blasco i Prim Jordi Casassas Ymbert

-

Vicesecretá President

Secretária en ncrons
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Annex 1. Tema 2.a.

MES'IRES DAVANT LES CONTINGÉNCTES PEL COVTD.T9
L'Ateneu está tancat al públic des del passat dissabte 14 de marg.

Des de dijous 12 s'havia aplicat la contingéncia de reduir els actes i tertúlies a un terg
de I'aforament iel divendres 13 s'havien anul.lat les classes de l'Escola i de I'Ateneu.

Des del dissabte 14, s'ha dispensat als treballadors i treballadores de I'Ateneu d'acudir
al seu lloc de treball.

Dilluns 16 de marg s'ha organitzat I'equip per a garantir, via telemática, els serveis
d'atenció básica i els serveis organitzatius i administratius essencials següents:

a) Garantir la continuitat organitzativa i la línia de comandament en el cas de baixa
laboral de les persones titulars.

b) Garantir el correcte funcionament dels sistemes informátics, d'informació i

comunicació.

c) Garantir els processos de personal necessaris per a l'abonament de la nómina, la
gestió de les baixes laborals i l'atenció als treballadors i treballadores,

d) Garantir els serveis i terminis de pagament als proveidors.

e) Garantir la comunicació als socis i a altres persones usuáries.

En aquest sentit, s'ha realitzat i/o previst el següent:

Atenció al soci

S'han habilitat dues adreces per a canalitzar les consultes de socis i ciutadans:
info@ateneubcn.cat i biblioteca@teneubcn.cat.

L'equip, per torns, respondrá amb fluidesa les qüestions que se'ls plantegin.

Paral'lelament, s'está treballant per oferir una "programació virtual" a partir de les
gravacions de conferéncies i taules rodones realitzades, donant-los un sentit temátic i

d'opoftunitat.

D'altra banda, en cada nova mesura aplicada, s'ha enviat un butlletí especial a socis i

seguidors. També se n'ha fet difusió a través de les xarxes socials. S'ha previst activar-
ho cada vegada que calgui.

S'ha previst també, trametre una carta del president sol.licitant la implicació dels socis
en el manteniment de I'entitat, procurant minimitzar les baixes.

Equip de treballadors i treballadores
L'Ateneu compta amb el servei de vigiláncia presencial actiu, cobrint les 24h i 7 dies a
la setmana.

Totes les persones de I'equip realitzen, de forma telemática, les tasques própies i les
que els encarrega el seu cap. Tots estan connectats per correu electrónic i WA.

Els treballadors que realitzen tasques de gestió interna i administrativa, disposen de la
major part de les eines per a poder treballar telemáticament.
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S'ha estableft un pla de contingéncia de carácter laboral, el qual ha estat tramés a
I'equip i que, entre altres aspectes, estableix el següent:

a. El personal haurá d'estar disponible dins la seva jornada laboral habitual i haurá de
mantenir obefts els canals de comunicació no presencials que siguin necessaris
(teléfon, correu-e, etc.), tant amb els seus caps com amb els seus companys.

b. Cada cap establirá els torns i les tasques que cada persona haurá de dur a terme,
així com el sistema de seguiment de la feina. Com a principi básic es mantindran els
horaris presencials, tot i que s'habiliten mesures de flexibilitat horária especialment per
a aquelles persones amb familiars a cárrec.

c. La permanéncia del personal en el seu domicili, com a conseqüéncia de la suspensió
temporal d'activitats a I'Ateneu, té la consideració de temps de treball efectiu.

d. Els caps estaran coordinats en tot moment per a emergéncies que els puguin ser
requerides.

e. Per garantir el correcte funcionament dels serveis establefts i, molt especialment, en
cas de baixa de companys i/o caps, es podrá requerir la disponibilitat d'alguna persona
o persones per a que, en carácter extraordinari, prestin determinades tasques i/o
funcions.

També se'ls ha recordat que se suspenen:
1. les visites mediques rutináries de vigilancia de salut del treball
2. les activitats de formació de carácter presencial
3. les reunions presencials

Entitats i empreses allotjades o que estan actualment treballant a I'Ateneu
(associacions del 5é pis, restaurant, cafeteria, constructora, empresa de
digitalització, etc.)

Se'ls ha informat de les mesures preses en cada moment i se'ls ha emplagat a que, en
la mesura del possible, les segueixin.

En el punt actual d'aturada de I'activitat, aixó comporta el següent:

- les obres a I'Espai Rogent queden aturades i s'endarrerirá la seva finalització.

- amb I'empresa de neteja s'ha fet una reducció de l'horari i s'ha pactat una bossa
d'hores (sempre útils per a neteges a fons i neteja de fi d'obra).

- I'empresa de digítalització atura les tasques d'escaneig, que reprendran quan el
període de confinament haurá acabat.

- la cafeteria Cap i Cua i el Restaurant ATN no poden fer cap tipus de servei.

Seguiment pressupostari

En previsió de les conseqüéncies económiques que aquest tancament de I'activitat
tindrá, i encara pendent de fer una revisió exhaustiva per valorar tot alló que sigui
reduible, es proposen les següents mesures de contenció de la despesa:

a. reduir la despesa en actes i dels cicles de la Junta, en proporció al temps d'aturada.
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b. reduir les exposicions a I'entrada de carruatges a dues: tenint en compte que molt
possiblement la inauguració de I'exposició dedicada a Miquel dels Sants Oliver i l'Ateneu
(prevista I'abril) s'haurá de posposar, es proposa fer-ne dues al llarg de I'any (enlloc de
tres).

c. aturar temporalment les subscripcions als diaris nacionals i internacionals

d. reduir el volum d'adquisicions de novetats bibliográfiques, especialment el temps
que duri I'aturada.

e. reprogramar les remodelacions previstes en les sales de lectura de la Biblioteca per
aquest any 2O2O.

f . bloquejar tots els sistemes automátics d'encesa dels consums: calefacció,
il.luminació, aire condicionat, etc.

E. Espinás
Gerent

Barcelona, 17 de marg de 2020
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Annex 2. Tema 2.a.

Ca¡ta del President als socis

Benvolguts consocis,

Vivim un moment absolutament excepcional de qué tots som conscients. El que hem
anat fent fins ara la Junta i I'equip de treballadors ha estat seguir escrupolosament,
primer els suggeriments i després les exigéncies oficials que anaven donant la
Generalitat i les autoritats sanitáries.

Quan se'ns ha demanat el tancament de les entitats culturals per contribuir a reduir al
mínim la vida ciutadana i així reduir fins on sigui possible el contagi, ho hem posat en
práctica immediatament. La previsió inicial és que aixó duri un parell de setmanes. Ho
anirem veient.

De moment, estem treballant per oferir-vos activitat cultural en format virtual i per
atendre-us en tot alló que necessiteu, també virtualment. I, com hem fet sempre, us
informarem puntualment de qualsevol novetat.

L'Ateneu Barcelonés ha estat sempre al costat de la ciutat i del país. Ara ho fem amb
aquesta decisió inédita que ens pertorba peró que tots entenem com la més convenient.
Tots hem de ser solidaris amb el país i, en concret, a fer que el nostre Ateneu pugui
superar aquesta crisi seguint endavant amb les nostres activitats i projectes.

Cuideu-vos molt

Jordi Casassas Ymbeft

President

Barcelona, 17 de marg de 2020
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