Acords de la Junta Directiva del 20 de març de 2018
Pressupost 2018

Recursos
humans

Convocatòria
TLC3

• S’aprova el pressupost de despeses 2018 per un valor de 660.116 (annex pàg. 4)
• Es realitzarà el canvi de conveni al d’Acció Social.
• Es reconfigura la taula salarial, incorporant el salari mínim marcat pel conveni d’Acció Social. Es treballarà perquè
sigui d’aplicació l’1 de juliol de 2018.
• S’establirà una comissió de treball per desenvolupar una política de formació, conciliació i flexibilitat.
• Durant el 2019 es començarà a activar el procés de desenvolupament dels plans de carrera adaptats a la realitat i
possibilitats organitzatives d’Obertament.
• De cara al 2019 s’incrementaran els màxims de la taula salarial un 8% per tal de plantejar una major forquilla que
permeti recorregut dins d’una mateixa categoria.
• Es farà un contrast amb un Bufet d’advocats especialistes per assegurar la viabilitat jurídica dels canvis
• S’aprova la proposta de competències que han d’informar la part de valoració qualitativa del sistema d’incentius
• S’aprova l’augment de la jornada laboral de la tècnica de gestió de 35h a jornada complerta
• S’aproven els criteris valoració dels projectes de la convocatòria 2018 de projectes TLC3

Projecte laboral

• Es dona retorn de les entitats participants en el procés de cocreació del projecte laboral, que ha començat avui:

Projecte sanitari

• S’informa de que el procés de co-creació del projecte de Salut Mental en l’Atenció Primària començarà dijous 22 de
març, amb participants de tots els perfils professionals.

Tallerisme

• En els projectes TLC3 a gran escala, amb estructura d’ingressos i que necessiten d’un professional per dinamitzar
les sessions a més a més del testimoni en primera persona, es comptarà amb formadors remunerats en primera
persona que assumeixin les tasques de coordinació operativa de les sessions, la seva dinamització, aportar el seu
testimoni i participar en la millora continua del projecte.

Dia de l’Orgull

• La Junta entén que el protagonisme l’ha de tenir el moviment en primera persona i, per tant, Obertament no
participarà en l’organització de la jornada ni en l’elaboració o signatura de cap manifest.
• Tot i això es farà difusió de la convocatòria i dels missatges relacionats amb la mateixa que tinguin a veure amb la
lluita contra l’estigma, i és participarà, en la mesura de les possibilitats en activitats concretes de lluita contra
l’estigma que es desenvolupin en el marc del Dia de l’Orgull.
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Acords de la Junta Directiva del 20 de març de 2018
Campanya 2018

Cas de Berga

• S’informa dels impactes en premsa i insercions publicitàries de la campanya, amb dades no definitives
• Es lamenten els fets de Berga d’aquest cap de setmana.
• Es valora de manera positiva l’actuació de l’equip tècnic.
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1. Pressupost 2018

Pressupost 2018

Pressupost 2018

Campanyes
Comunicació digital i corporativa
Territori
Joves
Mitjans
Sanitari
Laboral
Altres (projectes)
Captació de fons
Despeses de funcionament
Altres CCAA i causes
IVA 2015

cost extern
51.200
11.800
56.434
3.980
6.180
12.130
15.080
6.200
10.000
50.000
0
12.000
235.004

Personal
68.374
43.435
78.239
31.110
21.827
31.270
40.194
0
62.601
48.062
0
0
425.112

Total
119.574
55.235
134.673
35.090
28.007
43.400
55.274
6.200
72.601
98.062
0
12.000
660.116
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Gràcies per
donar la cara
per nosaltres i amb
nosaltres

Amb la col·laboració de:

obertament.org

@noalestigma

Obertament

sofaobertament

