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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCETONÉS

14 de juliol de 2O2O

(aprovada el 15 de setembre de 2020)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Ramon Mir, Pilar
Blasco, Joan Josep González, Araceli Bruch, carmen Adzerias, Miquel Angel
Barrabia, Carles Santacana i Eulália Espinás.

S'excusen: Jordi Coca i Enric Cirici

A les 1lh del día indicat, se celebra reunió ordinária de la Junta Directiva, en
format mixt presencial i viftual, 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 les actes de les reunions anteriors
Coneguts els esborranys de les actes corresponents a les dues sessions
anteriors, reunió ordinária de data 19 de juny de 2o2o i reunió
extraordinária de 29 de juny de 2020, queden aprovades, convertint-se
així en les actes de les sessions.

2 Informacions del president
Valoració de I'assemblea2,L

La Junta valora la dinámica de I'assemblea i la dificultat de la mateixa degut
a la intervenció espontánia i fora de micrófon d'alguns socis, sense tenir en
compte que hi havia altres socis que estaven seguint I'assemblea
virtualment i, per tant, els era impossible de sentir.

2.2.Yaloració de la situació general derivada de la COVID-19
El president exposa les xifres económiques preocupants que presenta
I'Ateneu en un quadre de previsió de tancament de I'any 2020 actualitzat
amb les darreres dades disponibles (annex 1).

També exposa que el número de socis en tancar el mes de juny ha
disminuit en més de 300. Davallada que s'está frenant una mica amb la
campanya d'estiu, grácies a la qual ja s'han fet uns 80 nous socis, la
majoria estudiants.

Informa també que s'ha rebut la senténcia del judici del 2 de juliol,
incomprensiblement desfavorable a I'Ateneu anul'lant la legalitat de I'ERTO
aplicat el mes d'abril a part dels treballadors. Donat que aixó no és així, ja
que el seu dia va ser aprovat explícitament pel Departament de Treball de
la Generalitat, s'ha acordat de presentar un recurs,
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Per últim, proposa fer recollir propostes per a un replantejament general de
I'Ateneu de cara al mes de setembre.

2.3. Establir les reunions de Junta de la tardor
S'acorda que es faran els tercers dimarts de mes al migdia o primera hora de la
tarda, segons les mesures de prevenció de la COVID.

2.4. Altres
Obert ja I'Ateneu, el president informa que s'ha observat la necessitat
d'establir pautes d'actuació complementáries enfront d'una possible afectació
per COVID-l9 entre els socis o treballadors. Motiu pel que s'ha fet un nou
document d'acord amb les pautes sanitáries actualment vigents i el marc
d'actuació en l'ámbit dels ateneus indicat per la Federació d'Ateneus de
Catalunya (annex 2),

La Junta I'aprova i acorda de donar-lo a conéixer entre els socis.

3. Informacions de I'activitat cultural
3.1. Premi Crexells
Joan Maluquer informa com s'ha previst fer l'acte del Premi Crexells, demá dia
15 de juliol, en el qual hi participará la consellera de Cultura, Mariángela
Vilallonga.

2. Programació de la tardor
Joan Maluquer, vicepresident cultural, informa que la Comissió de programació i
la de Cultura han previst que de cara a la tardor, durant la qual es preveuen
encara vigents les mesures COVID, s'ha previst organitzar un acte al mes per
cada Secció, sense programar més d'un acte al dia.

La programació comengará el dia 8 de setembre i en el moment actual, els
mesos de setembre i octubre ja presenten la graella plena.

s'acorda gu€, cas que la programació no es pugui fer presencialment, es
mantingui la programació en streaming, sense variar el calendari previst,
realitzada des de I'Ateneu,

4. fnformacions d'aspectes económics
4.L. Seguiment del pressupost a 30 de juny
Carles Llorens, vicepresident económic, exposa que a la complicada situació
que ja s'ha comentat cal destacar que no podrem comptar amb I'ingrés de
180.000 euros fruit del conveni Caixa-Generalitat, ja que no se signará. Per
aquest motiu s'ha previst una reunió amb la consellera de Cultura.
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Informa que també hi ha pendents altres reunions amb la resta
d'administracions per exposar la situació i sol.licitar ajuda.

D'altra banda, exposa que s'han confirmat les següents aportacions de la
Fundació Bancária "la Caixa":

Rogent, quedant així coberta la despesa en la seva totalitat,
Juntament amb un crédit pont per a fer front al decalatge de la
despesa de les obres i les aportacions per al seu finangament.

préstec del deute históric, Amb aquestes dues aportacions acaben les
anualitats pendents.

Per últim, comenta que des de la Comissió Económica s'está procurant reduir al
máxim el déficit de I'exercici 2020, tot i que s'observa que será difícil, i alhora
s'está treballant per encarar el pressupost de I'any 2021 sense déficit. En
aquest sentit preveu que s'hauran de realitzar mesures drástiques i que tots els
membres de la Junta hi hauran d'estar compromesos per a fer-les possible.

4.2. Ampliació pólissa de crédit extraordinária
Joan Josep González, tresorer, exposa que es preveu un augment de tensió a la
tresoreria aquests propers mesos degut a I'endarreriment del cobrament de les
subvencions i aportacions, motiu pel qual s'ha previst augmentar la pólissa de
crédit en 60.000 euros.

S'aprova i es delega a Eulália Espinás, gerent, les gestions per a fer-la efectiva.

5. fnformacions del conservador
5.1. Obres de I'Espai Rogent
Ramon Mir, conservador, informa que les obres continuen avangant i que, a
més de treballs fonamentals en la part inferior, com la col'locació de bigues i

l'excavació del nou espai de magatzem pel restaurant, ja s'ha fet la
impermeabilització del jardí, amb les seves múltiples capes de protecció. La
Junta expressa el seu desig que el jardí es pugui reobrir al més aviat possible.

5.2. Local de I'IEC

Ramon Mir informa que el lloguer del local de I'IEC está aturat ja que I'epígraf
d'activitat de l'Ajuntament que s'ha legalitzat no s'ajusta a les necessitats que
I'Ateneu sempre ha manifestat, tal i com consta en el document signat en un
principi.
La Junta acorda no avangar en el contracte definitiu mentre no s'aclareixi
aquest aspecte.

d
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6. fnformacions de la vicesecretária
6.1. Convocatória d'eleccions a ponents de Secció
Pilar Blasco, vicesecretária, exposa el calendari previst i la convocatória a les
eleccions a ponents de les seccions (annex 3).

La Junta acorda de fer-les en format mixt presencial ivirtual. També aprova
designar tres membres de la Junta com a Comissió Electoral: Pilar Blasco com a
presidenta de la comissió, Joan Josep González i Miquel Angel Barrabia.

La Comissió haurá d'elaborar les bases corresponents i haurá de resoldre totes
les qüestions o incidéncies que hi pugui haver tant durant el procés electoral,
com el dia de les eleccions, tenint especial atenció en les mesures preventives
de la COVID.

6.2. Aprovació de les altes i baixes de socis i sócies det mes de juny
de 2O2O

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

7. Informe geréncia abril-juny 2O2O

Amb la convocatória de la reunió es va enviar I'informe de geréncia del
trimestre abril-juny 2020. un cop llegit i conegut, la Junta es dona per
assabentada.

Assumptes d'urgéncia
No se'n formulen

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

A les 13 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

¿=- ++-
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Annex 1. Tema 2.2.

AFECTACIONS PRESSUPOST 2020 PER COVID-19 (actualitzat 10 dejuliol de 2020)

14-31
marc abril mato tunv iuliol aoost set. oct. nov. des.

lnoressos - 1.902,00 -L5.224.02 - 17.s08.O2 -33.305_Oi -1q4.617.)l - 11.589,2! - 11.813.2! -85.313.2! -11_149-2! - 10.561,2!

fuotes altes de socis 390.0c 585,00 1.300.00 1.170,00 780.0( 1,300,0c 1.105.00 -975.0C -455.00

luotes nous socis 612,0C 7M,04 - 884,0C -476,0( 510,00 -272,0t 476,0Q 221,0a - 187,0C 119,00

Baixes socB Covid-19 13 rEso6) -3.312.31 -3.312.35 -3.3t2,3, -6.587,2I -6.*7.25 -6.59t.21 -6.587-21 6.fi7,2',1 -6.*7,t
qoortacbfE socb 2.9(n.tr

Juotes socis alumes Escola EscriotuE 4.716,6t -4.716,67 4.716,6/ 3.800.0c 75.000,0(

\4atrícules tallers ¡ cursos AB 950,0( 6.000,0c -900.0t 900,0( - 900,0(

-loquer d'esDais - 900,0c 4,000,0c -4.900,0( -4,600.0c 4.500.0c - 3.000,00 2.500,0( 2,500.0c - 2.500.0( 2.500.0t

Anendamnt Gp iCua 1.900,00 - 1.900,0c 1.900.00 950,0c -950,0( -950,0c

iubvencions (F."La Caire") 180.000,00

)atrocinis (- 550/o F.BSabadell) 11 nnonf

)esoeses 3.103,71 - 15.160.8t 16.191.82 -19.376-At -29.¿AA-6t -2.001,00 -4.926.O( -2.675.ü -2-673.O1 -1.875-Of

:ost contractes laborals 3.900,0( 13.000,0c -3.000.0t

;ubstitucions i tasques reforc -732.0( 1.452,0C 396,00 - 396,0C

V¡g¡l¿ncia i sequretat 3.696,79 6.500.19 6.423.rt 6.500.1e

Aiqua 300.0c 600.0c 600,0( 600,0c - 300.0c

:lectricitat/Gas 1.650,00 3.300.00 -3.300,0c -2.475,0A -800,0c 500,00

Joquers (adeouació sales i eouios) 162,0Q 600,0( 735,0C 690,00 675.00 -450,0( - 375,0( - 375,0C 375,0( - 375.0(

;erueis jurijics 500.00 500.0( 500.0c 1.800.0r 2.500,00 500,0c 500.0c 500.0c 500.0r 500,0(

tranEses i publicitat 1.100,0( - 1.100,0( 1.100,00 1.100,0c 1.100.0c - 1.100,0( 1,100.0(

larpanya soc¡s ¡ estudi act¡vitats -6.000,0(

)ublicac¡ons 4.000.0(

qssemblea v¡rtual 4.041,40

iubscripcions (diaris) 500,0c 1.000,0c 1.000.0( 1.000.0c

\dquisic¡ó nou fons - 1.000.00 - 2.000.00 - 2.000.0f 2.000,0c

;erue¡ custód¡a i retom llibres a I'AB 780,50 -2.25r,0A -2.251.0C 2.25r,0C 2.25t,0C -2.251,00 -2.25r,0(

{ous serueis als usuaris - 13.000.0c

hgrarEc¡ó seccions ¡ Junta 1.350.0( -2.629.0C 2.900.0c -2.S00.00 -2,000,00 1.000.0( 1.000.0i - 1.000_00 - 1.000,0(

:rexells -6.000,00

:xpos¡cions - 4,700,00

\ltres acc¡ons artístiques -3.000,00

lallers i cursos 408,0( - 848,0(

f4aterials d¡fusió actes (disseny i impr.) 326,00 - 3.329.00 - 3.329.0t -1.400.00 -1,400.00 1.400-0t 1.400,0c

rrevenció ¡ Drotecció Covid- 19 7.904,0( 3,483.0C 700.0c 700.0c 700.00 700,00 700.0c 1.500.0c

IESULTAT cost addlcbnal 2o2o -1-2ot-rt 67,21 1.316.2t 13.92a.21 161¡-132-6! e-593-2! 6.fi',7,2a 83,638.2! 8.471-21 4.646,2!
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Annex 2. Tema 2. 4.

PLA d'ACTUACIÓ ENFRONT dE POSSIBLES AFECTACIONS PER COVID-L|
A LATENEU BARCELO'VÉS

El PIa de desconfinament de I'Ateneu Barcelonés aprovat el passat mes de maig reuneix
les pautes a seguir d'acord amb les normes de les autoritats sanitáries i els referents de
salut laboral i prevenció de I'edifici. Pla que continua vigent com a guia básica de
treball.

Obeft ja l'Ateneu, s'observa la necessitat d'establir les pautes d'actuació
complementáries enfront d'una possible afectació per COViD-19, d,acord amb
les pautes sanitáries actualment vigents i el marc d'actuació en l'ámbii dels ateneus
indicat per la Federació d?teneus de Catalunya.

AFECTACIó CNTN¡ ELS SOCIS

Les persones que freqüenten lAteneu i presenten símptomes de la COVID-19 hauran
de:

1. Comunicar-ho immediatament a Salut Pública per teléfon a través del 061, o
al CAP al qual s'estigui assignat.

2. comunicar-ho a Atenció al soci de lAteneu (per teléfon o mail
info@ateneubcn.cat) i explicar les pautes que des de Salut Pública li han donat
en referéncia al seu entorn de convivéncia. L'Ateneu, alhora, ho posará en
coneixement del al servei de vigiláncia de la salut del servei de prevenció i
aplicará les pautes indicades.

Si la persona es troba als espais de l'Ateneu, ho haurá de comunicar al personal de
lAteneu, evitant el contacte directe amb persones iequips, superfícies... La persona
que l'atengui, es col'locará l'Epi de protecció, mantindrá la distancia de seguretat i
procurará recopilar la informació necessária per identificar zones potencialment
contaminades així com la identificació de possibles contactes (casuals o estrets), per a
que es pugui fer una valoració posterior amb el servei de vigiláncia de la salut del servei
de prevenció. Posteriorment la persona amb símptomes abandonará l?teneu.
Un cop el possible cas abandoni l'espai es procedirá a la neteja i desinfecció de les
superfícies i dels espais en contacte amb la persona amb sospitá o malaltia per SARS-
cov-2, d'acord amb la política habitual de neteja i desinfecció del centre.

En el moment que es tingui coneixement de l'existéncia de 3 o més socis confirmats
de COVID-19 que estiguin relacionats, per coincidéncia al mateix moment o lloc, es
considera que hi ha un brot. En aquest cas, l'Ateneu procedirá de la manera següent:

- Informará, en la mesura del possible, als socis que hagin pogut estar en
contacte amb els contagiats.

- Tancará durant 24h. per a procedir a la desinfecció de tots els espais públics
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AMBIT LABORAL

En el moment de tenir coneixement de l'existéncia de contacte de les persones
treballadores amb casos possibles, probables o confirmats de COVID-19, s'actuará en
funció de la naturalesa d'aquest contacte:

a. Contacte casual amb un cas possible, probable o confirmat de COVID-19.
Continuará amb l'activitat laboral normal i es realitzará vigiláncia passiva
d'aparició de símptomes.

b. Contacte estretl amb un cas possible, probable o confirmat de COVID-19.
Es retirará a la persona treballadora de l'activitat laboral irealitzará alllament
domiciliari. La persona haurá de comunicar-ho immediatament a Salut pública
per teléfon a través del 061, o al CAP al qual s'estigui assignat i seguir les seves
indicacions. Paral.lelament, informará en tot moment a l'Ateneu (enviant el
corresponent justificant d'abséncia laboral, si és preceptiu), alhora, l?teneu
informará al servei de vigiláncia de la salut del servei de prevenció.
En cas que la prova sigui negativa es reincorporará a l'activitat professional.
En cas que la prova sigui positiva, les persones treballadores que hagin estat en
contacte seguiran la pauta, segons sigui casual o estret. En aquest cas,
s'organitzaran torns de treball i s'estudiará si es pot mantenir I'horari de servei
establert.

c. Un contacte d'un contacte, no és un contacte.
En qualsevol cas, s'extremaran les mesures d'higiene personal

CONFINAMENT PER ORDRE DE tES AUTORITATS
Les actuacions variaran en funció del grau de confinament

1' Tancament de la zona geográfica: l'Ateneu no tancará, peró reduirá l'horari
d'l1 a 19h, i reduirá l'accés a les zones púbriques (d'acord amb la pauta de la
fase 2) i extremará les mesures preventives establertes.

2' Tancament domiciliari: l?teneu tancará mentre duri aquesta situació.
En qualsevol de les situacions, es comunicará a tots els socis de les circumstáncies i
mesures que afectin els serveis i l'horari.

També es comunicará a les entitats amb seu a lAteneu i a proveldors.

1 Contacte estret: Convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas
presentava símptomes a una distáncia menor de 2 metres durant un temps de al menys 15 minuts. Contacte casual:
la resta de casos
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Annex 3. Tema 6. 1.

CALENDARI i CONVOCATÓRIA D'ELECCIONS A PONENTS DE LEs.
SECCTONS DE LATENEU BARCELóruES 2O2O

La Junta Directiva de I'Ateneu Barcelonés, reunida en sessió ordinária el propassat 14
de juliol de 202O, decideix convocar les eleccions dels ponents de cadascuna de les
seccions de l'entitat el dijous 29 d'octubre de 2O2O.

Les votacions es podran fer presencialment o virtualment i s'estableix el calendari
següent:

a les eleccions a ponents de les seccions per mítjiá del web i butlletins electrónics (a
Atenció al soci hi haurá cópies en paper per aquells socis que ho desitgin).

soci (veure els requeriments a les Bases).

candidats corresponents; també les seccions amb candidat únic o sense
candidatures.

De l'1 al 2O d'octubre: inscripcions dels socis que desitgen votar viftualment (per
cada secció).

7 d'octubre de 2O2O: difusió dels programes dels candidats als socis per mitjá del
web i butlletins electrónics (a Atenció al Soci hi haurá cópies en paper per aquells
socis que ho desitgin).

Del 14 al 28 d'octubre de 2O2O: període de campanya electoral per part dels
candidats.

d'octubre de 2O2O: Jornada electoral a la sala Jacint Verdaguer o viftualment
10 a 20 hores)(de

I
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