Febrer 2017

Assemblea anual de l’associació

INFORME DE GESTIÓ
Resum de l’activitat de l’entitat durant el 2016, estat dels comptes i propostes d’actuació.

1.ACTUACIONS DUTES A TERME
LEGALITZACIÓ DE
LA SOCIETAT

• Constitució: Acta fundacional. Estatuts.
• Inscripció en el Registre d’associacions de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.
• Obtenció de la targeta acreditativa del número d’identificació
fiscal (NIF).
• Inscripció en el Registre municipal d’entitats ciutadanes de
l’Ajuntament de Premià de Mar.

CREACIÓ I
ACOMPANYAMENT
DE PROJECTES
EMPRESARIALS
(START-UP)

• Acompanyament d’una pime de nova creació dedicada a les
energies renovables.
• Procés de creació d’una startup dedicada a la investigació social i
a la millora de la governabilitat local, en col·laboració amb
Autoritas Consulting, empresa valenciana experta en escolta
activa.
• Assessorament a empreses locals en el procés de sol·licitud de
fons europeus per a pimes (SME Instrument - Projecte Horizon
2020).
• Difusió i assessorament a emprenedors locals sobre els fons
europeus per a pimes (SME Instrument – Projecte Horizon 2020).

PRESSUPOST
MUNICIPAL

• Seguiment de les liquidacions trimestrals del pressupost
municipal de l’Ajuntament de Premià de Mar per mitjà de
l’aplicatiu dissenyat a tal efecte (consultable al web de Premià
Social).
• Primer assaig de coordinació dels agents educatius per a
presentar al·legacions al Pressupost municipal per al 2017
conjuntament.
• Presentació d’una reclamació al pressupost municipal de Premià
de Mar per al 2017, sol·licitant l’increment de la partida “SUPORT
A FAMÍLIES” i la inclusió d’algunes reivindicacions de la
comunitat educativa.

ESPAI
D’ASSESSORAMENT
LEGAL, LABORAL I
D’ACOMPANYAMENT
PER A PERSONES EN
RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL

• Revisió d’expedients de persones usuàries de Càrites per a
conèixer les mancances més habituals i els perfils més comuns
dintre de les consultes i les demandes que rep aquesta entitat.

INVESTIGACIÓ
SOCIAL

• Elaboració d’un mecanisme d’anàlisi i de recomanacions de
millora de la governabilitat local amb relació a diverses
problemàtiques (exclusió social, fracàs escolar, etc.).

• Projecte en estudi per a la creació d’un espai d’assessorament
legal i laboral, i d’acompanyament per a persones en risc
d’exclusió social .

• Elaboració d’un informe sobre la pobresa a Premià de Mar.
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LEGALITZACIÓ DE
LA SOCIETAT

• Constitució: Acta fundacional. Estatuts.
• Inscripció en el Registre d’associacions de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.
• Obtenció de la targeta acreditativa del número d’identificació
fiscal (NIF).
• Inscripció en el Registre municipal d’entitats ciutadanes de
l’Ajuntament de Premià de Mar.

TAULA DE DEBAT I
REFLEXIÓ SOBRE
SERVEIS SOCIALS

• Participació activa a la Taula de reflexió sobre serveis socials.
Aportació de dades i propostes per a una millor planificació del
pressupost de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Premià de Mar.
• Abandonament de la Taula per l’esterilitat de la mateixa i per la
negativa permanent dels responsables de l’Àrea de Serveis Socials
a les propostes de Premià Social.

2.REPRESENTATS LEGALS (Junta Directiva)
PRESIDENT

Àlex Blasco Lorente

SECRETARI

Josep Rosès Guzman

TRESORER

Humbert Saval Miró

3. ESTAT DE TRESORERIA
PREMIÀ SOCIAL • EXERCICI 2016
ENTRADES
Aportacions dels socis

TOTAL ENTRADES

SORTIDES
1000 € Comissions bancàries

32,52 €

Inscripció al Registre

57,75 €

Servidor web

131,65 €

Fotocòpies i cartells d’actes

165,00 €

1000 € TOTAL SORTIDES
ESTAT TRESORERIA
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4. PROPOSTA D’ACTUACIONS
CREACIÓ I
ACOMPANYAMENT
DE PROJECTES
EMPRESARIALS
(START-UP)

• Continuació en l’acompanyament de la pime dedicada a les
energies renovables

PRESSUPOST
MUNICIPAL

• Coordinació d’agents socials de diverses àrees afectades per línies
pressupostàries per a la presentació conjunta de reclamacions al
pressupost municipal.

INVESTIGACIÓ
SOCIAL

• Elaboració d’un mecanisme d’anàlisi i de recomanacions de
millora de la governabilitat local amb relació a diverses
problemàtiques (exclusió social, fracàs escolar, etc.). Versió
millorada i ampliada.

CREACIÓ D’UN ESPAI
D’ASSESSORAMENT
LEGAL, LABORAL I
D’ACOMPANYAMENT
PER A PERSONES EN
RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL

• Continuació de l’estudi del Projecte per a la creació d’un espai
d’assessorament legal i laboral, i d’acompanyament per a persones
en risc d’exclusió social.

• Continuació del procés de creació d’una startup dedicada a la
investigació social i a la millora de la governabilitat local, en
col·laboració amb Autoritas Consulting, empresa valenciana
experta en Escola Activa.

• Establiment de contactes amb professionals.

Premià de Mar, 25 de febrer de 2017
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