
XII AGO CAB
Torre Jussana
Dimecres 3 d’abril 2019

Acta de la XIII Assemblea General Ordinària del CAB

Assistents:

Assistència AGO 2019
Assis-
tents

Enti-
tats

Vot
s

Sòcies

Federació d'Ateneus de Catalunya Núria Font Revilla 1 1 1

Federació d'Ateneus de Catalunya Esther Bosch 1 1 0
FATEC - Federació d'Associacions de Gent 
Gran de Catalunya Josep Carné Teixidó 1 1 1

FATEC Ramon Tubella Puig 1 0 0

Secretariat JM Parisi 1 1 1

FECARECAT
Enrique Delgado Guti-
errez 1 1 1

ECAS Enric Canet 1 1 1

FAECH Josep Espín 1 1 1

FCVS Albert Francolí 1 1 1

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA Beatriz Blanco 1 1 1

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA Ann Desola 1 0 0

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec Enric Francés Gaspar 1 1 1

TAULA D'ENTITATS DE SARRIÀ
Montserrat Morera 
Isern 1 0 0

FAVB Joan Bordetas 1 1 1

Adherides

Associaicó Voluntaris 2000 Joan Sonet i Moreno 1 1 0

Ens de l'Associacionisme Cultural Català Jordi Mullor i Tenas 1 1 0

Tècnics

Ramon Torra 1 0 0

Carles Viñas 1 0 0

Conxita Mensa 1 0 0

Joan Vilaplana 1 0 0

Xavi Oller 1 0 0

Manel Porcar 1 0 0

Miky Aragón 1 0 0

TOTAL 23 14 11

17.30h. Constitució de la Mesa.

Es  constitueix  la  mesa  amb la  presidenta  Montserrat  Morera  i  es
comenta  que  el  secretari  està  arribant  i  s’acorda  pel  plenari  de
l’assemblea que el director del CAB, Miquel Àngel Aragón assumeixi la
tasca fins la seva incorporació que es produeix al cap de 15 minuts.
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Finalment quan s’incorpora queda constituïda per Montserrat Morera
presidenta i Enric Canet com a secretari.

Seguidament fem una roda de presentació de les persones i entitats
amb  una  participació  de  11  entitats,  8  sòcies  i  tres  adherides.
Aprofitem per excusar l’assistència de Fedelatina, Obrador del tercer
Sector  Ambiental,  moviment  Laic  i  Progresista,  Calàbria  66,
coordinadora  d’Entitats  d’Horta  i  Coordinadora  d’Entitats  de  la
Verneda.

A continuació Montserrat Morera demana el quòrum i queda constituït
en 8 vots.

17.35h. Presentació i aprovació de l’Acta de la XII AGO.

Enric Canet presenta l’acta i recorda que s’ha enviat prèviament i que
podeu  consultar  en  el  següent  enllaç  (https://oficina-
cab.commonscloud.coop/s/4YJjHi7DrGq83CM)  i  proposa  la  seva
votació

◦ VOTS A FAVOR: 8

◦ VOTS EN CONTRA: -

◦ VOTS EN BLANC: -

17.40h. Presentació i aprovació de la  Memòria 2018.

Enric Canet dona la paraula a Montserrat Morera que presenten la
Memòria 2018 explicant la feina feta d’incidència política així com les
principals activitats.

Explica  que  hem  viscut  un  any  més  de  passió  i  (r)evolució
associatives, en un marc polític intens. Enfortint la interlocució amb
l’ajuntament  i  les  institucions,  facilitant  i  vertebrant  la  xarxa
associativa de Barcelona. Refermem la nostra identitat vetllant per
les  associacions,  els  seus  reptes,  els  seus  objectius,  les  seves
problemàtiques.  Hem estat  a  prop  i  hem donat  suport  a  aquelles
entitats  que  ho  han  necessitat  i  que  n’  hem tingut  coneixement,
donant resposta a temes d’acompanyament, de reconeixement, de
millores en qualsevol aspecte, de recerca d’alternatives, etc.

Estem  en  camí  de  créixer,  tot  enfortint  coordinadores  de  barri  i
entitats  territorials;  també  en  coneixement  gràcies  a  les  dades
qualitatives  del  Panoràmic;  en  espais  de  coordinació  en  els  que
podem copsar el reconeixement cap a la tasca del CAB; però sobre
tot hem crescut en l’acció comunitària i l’enfortiment democràtic.

https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/4YJjHi7DrGq83CM
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/4YJjHi7DrGq83CM
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També destaca que tenim molts reptes de cara el futur, en primer lloc
la renovació de la Junta i el treball fet per a l’adequació dels estatuts.
Un altre repte és el de la consolidació del model de governança de
Torre  Jussana.  I  avançar  en  els  diferents  aspectes  de  l’economia
social i  solidària i  les energies comunitàries. Tot això ens empeny,
sens dubte,  cap un tercer congrés de les associacions. 

En aquesta memòria explica que  aprofundim tots aquestes temes i
els tractem més exhaustivament. Finalment fa arribar l’agraïment a
les entitats i a l’equip tècnic pel seu suport qualificat i imprescindible.

A  continuació  fem un  repàs  a  la  memòria  presentada  que  podeu
consultar  en  aquest  enllaç:
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/z2P8WZTitH7AKw9 

En el procés d’explicar la memòria l’Enric Canet, com a representant
polític d’aquest punt, s’atura per explicar el projecte Panoràmic del
que  destaca  la  feina  que  hem  liderat  des  del  CAB  per  generar
sinergies entre el sector i construir una eina de recerca conjunta.
A més s’entrega un resum gràfic de la memòria:

https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/z2P8WZTitH7AKw9
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Finalment en Ramon Torra explica en primer lloc la situació del Codi
Ètic,  que  aquest  ha  estat  un  altre  any  que  tan  sols  hem  cobert
expedient  a  l’espera  de  renovar  el  projecte  a  nivell  associatiu.
Finalment  presenta  la  memòria  de  Torre  Jussana  que  també  s’ha
entregat  i  podeu  consultar  en  aquest  enllaç  https://oficina-
cab.commonscloud.coop/s/abYTB52ZbkRasjA 

A continuació l’Enric Canet proposa la votació, abans recorda que el
quòrum és de 11 vots.

◦ VOTS A FAVOR: 11 

◦ VOTS EN CONTRA: -

◦ VOTS EN BLANC: -

17.55h. Presentació i aprovació de l'Estat de comptes 2018.

Enric Canet presenta a JM Parisi que presenta Estat de comptes 2018.
Primer  ens  recorda  que  podem  accedir  a  l’estat  de  comptes  en
l’Informe  econòmic  presentat  i  que  podeu  consultar  en  l’enllaç:
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/CAE3AWGycWMcAT5 

https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/abYTB52ZbkRasjA
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/abYTB52ZbkRasjA
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/CAE3AWGycWMcAT5
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En Parisi explica que els comptes estan auditats per González & CIA i
a la vegada revisats per la Comissió de Control Financer formada per
antics tresorers: Enric Francés (Coordinadora Entitats del Poble Sec),
Eduard Fernando (MLP) i ell mateix amb el suport de Conxita Mensa,
responsable administrativa del CAB.
A continuació Enric Canet proposa la votació.

◦ VOTS A FAVOR: 11 

◦ VOTS EN CONTRA: -

◦ VOTS EN BLANC: -
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18.05h. Debat conjunt de cara a l’Assemblea Extraordinària
del 3 de juliol
 
Enric Canet dona la paraula a Montserrat Morera  que presenta la
dinàmica de debat obert entre els diferents participants al voltant de
la situació de la junta directiva i el funcionament de l’entitat. S’exposa
que per diferents circumstàncies  tres entitats  de la junta directiva
(FATEC,  CATFAC i  ECOM) no  han  pogut  ser  presents  i  que això  a
significat  una  sobrecàrrega  per  la  resta  de  l’equip.  Explica  que la
proposta una assemblea extraordinària pel 3 de juliol per aprovar els
nous estatuts i  fer  relleu de junta.  Després  de la  seva intervenció
s’obre un diàleg.

Enric  Francés  (coordinadora  Entitats  de  Poble  Sec):  manifesta  que
aquesta  situació  està  passant  a  totes  les  entitats  i  que cal  trobar
solucions conjuntes.

Enrique Delgado (FECARECAT): insisteix que és una tendència de la
societat  que  imposa  uns  valors  allunyats  de  la  implicació  que
proposem. Cal repensar que oferim!

Josep Carné (FATEC): a la FATEC tenen una manca de gent implicada i
de  voluntaris  a  nivell  genèric  que  està  afectant  a  l’organització.
Actualment els casals de gent gran estan tenint molts problemes per
tenir relleus.

Manel Porcar (Equip Tècnic): recorda que el context socioeconòmic no
ajuda i que les associacions necessitem que les persones disposin de
més temps per poder dedicar-se als altres.

Albert Francolí (FCVS): insisteix en les dificultats específiques de les
organitzacions de tercer nivell i la multiimplicació que implica en les
persones que representa una veritable sobrecàrrega.

Montserrat Morera (Taula d’Entitats de Sarrià): introdueix la dimensió
de gènere i el sostre de vidre que existeix.

Bea  Blanco  (CJB):  insisteix  en  el  tema  de  gènere  i  explica
l’experiència  col·lectiva  del  CJB  que  davant  la  poca  presència  de
dones a la junta han iniciat un procés. També explica que a partir de
la seva experiència destaca el fet de que com a dona resulta molt
difícil assumir el rol de poder que implica moltes responsabilitats.

Núria  Font  (Federació  d’Ateneus):  destaca  que  es  un  debat
interessant però calen solucions.

Carles Viñas (Equip tècnic): Davant la pregunta de solucions proposa
si un model de rotació obligatòria als membres seria la solució?
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Joan  Bordetas  (FAVB):  proposa  no  centrar-nos  en  el  debat  de  les
juntes,  cal  seduir  a  les  bases  socials  i  enganxar-los  de  manera
amable.

Montserrat  Morera  (Taula  d’entitats  de  Sarrià)  recorda  que  la
modificació  d’estatuts  que  farem  vol  donar  resposta  a  aquesta
situació.

Enric  Canet  (ECAS)  insisteix  en  que  per  la  junta  i  pels  espais  de
participació del CAB ha passat gent molt valuosa que no hauríem de
deixar passar i cal recuperar.

JM Parisi (Secretariat): recorda que a nivell procedimental caldrà ser
conscients que coincidirà un canvi d’estatuts i de junta i cal vetllar
que no es generin conflictes.

Finalment acordem:  recollir  el  debat  a  nivell  de  junta  i  vetllar  pel
procés de relleu que es tancarà a l’assemblea extraordinària del 3 de
juliol.

18.45h. Presentació del Pla de Treball

L’ Enric Canet presenta a Miquel Àngel Aragón que presenta el pla de
treball  que  està  adjunt  en  aquest  enllaç:  https://oficina-
cab.commonscloud.coop/s/HpS4666tKatAjFy 

La Montserrat Morera aprofita per explicar que avui mateix ens han
ofert  asumir  des  de  Torre  Jussana,  amb  una  adenda  al  conveni
l’oficina tècnica de patrimoni ciutadà que recull l’antic pla local i que
posarà en contacte l’espi municipal amb les necessitats associatives.

Després de la presentació Enric Canet proposa la votació.

◦ VOTS A FAVOR: 11

◦ VOTS EN CONTRA: -

◦ VOTS EN BLANC: -

19.00h. Dinàmica de treball Estratègia impuls de l’associacionisme
davant de les municipals
Montserrat  Morera  presenta  el  document  de  propostes  davant  les
municipals  que  es  valora  positivament  i  es  treballa  col·lectivament.
S’acorda:

 Una  sèrie  d’esmenes  que  queden  recollides  en  el  document:
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/2S5WeB9nk8Pm48T 

 Fer una versió més resumida

19.45h. Presentació i aprovació pressupost 2019

L’Enric Canet presenta a JM Parisi que presenta el pressupost 2019

https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/2S5WeB9nk8Pm48T
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/HpS4666tKatAjFy
https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/HpS4666tKatAjFy
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En Parisi explica que aquest pressupost és dinàmic, la pròpia proposta
d’assumir  l’Oficiba  Tècnica  de  Patrimoni  Ciutadà  és  un  exemple,  i
implica un creixement significatiu, així com un increment de 1,8% del
sou de l’equip tècnic en relació a l’augment del IPC.

Aquest pressupost també inclou una proposta de quotes noves que
intenta adaptar-se a la  realitat  i  fortalesa de les federacions de la
ciutat. 

Aquesta nova proposta sorgeix a partir d’aquestes reflexions:
 Tenim unes quotes que no s’acrediten de manera regular amb

el pressupost anual de l’entitat associada perquè no el facili-
tem. En conseqüència, s’aplica un criteri de tradició des de la
primera quota comunicada en base a algun pressupost acredi-
tat.

 Aquesta no comunicació per part de les entitats de la nostra si-
tuació pot produir,  i  ja ha produït,  disfuncions entre allò que
s’hauria de recaptar i allò que s’acaba recaptant habitualment,
o que passa temps sense recaptar-se. 

 L’estructura de quotes de l’entitat té tan sols tres punts de vari-
ació i afecta negativament les entitats associades amb un pres-
supost baix.

 Basar les  quotes  de les  entitats  associades en el  pressupost
aporta poc rigor a la participació en els ingressos del CAB.

Es planteja un canvi en el sistema de quotes del CAB.
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 La quota de les entitats associades és de 400 €/any.
 Aquesta quota pot tenir uns importants descomptes en funció

del compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici tancat. Per
posar un exemple, per determinar la quota 2019 de qualsevol
entitat es partirà del compte de pèrdues i guanys de l’exercici
2017.

 Si  les  entitats  no  comuniquen  el  seu  compte  de  pèrdues  i
guanys a partir de l’establiment d’un protocol al respecte, se’ls
facturarà la quota general.

 *La quota anual podrà ser rebaixada quan l’entitat associada
pugui documentar les diferents variables que puguin condicio-
nar el seu compte de pèrdues i guanys. Per exemple: federaci-
ons de festes majors que reparteixen part de la subvenció a les
seves entitats membres, la gestió de projectes. En aquest tipus
de casos en què les federacions reben assignacions econòmi-
ques per repartir entre les seves entitats associades en base a
projectes o activitats, aquestes quantitats es deduiran del seu
compte de pèrdues i guanys, ja que es basen en un procedi-
ment d’intermediació.

 Es parteix de les quotes actuals

Si pressupost Llavors quota
< 15.001 € 100 €
> 15.000 € i < 60.001 € 200 €
> 60.000 € 400 €

 S’arriba a la quota següent

Si compte de pèrdues i guanys any anterior Llavors quota
< 5.001 € (-80)   20 €
> 5.000 € i < 10.001 € (-60)   40 €
> 10.000 € i < 20.001 € (Entre -20 i -120)   80 €
> 20.000 € i < 30.001 € (-80) 120 €
> 30.000 € i < 40.001 € (-40) 160 €
> 40.000 € i < 50.001 € +-0) 200 €
> 50.000 € i < 60.001 € (+40) 240 €
> 60.000 € i < 70.001 € (-120) 280 €
> 70.000 € i < 80.001 €  (-80) 320 €
> 80.000 € i < 90.001 € (-40) 360 €
> 90.000 € (+-0) 400 €

*Nova possibilitat > 100.000 € (+40) 440 €

 Es minoren en general les quotes de les entitats associades lle-
vat d’algunes de les més elevades i s’introdueix com a possibili-
tat l’elevació de la quota màxima de 400 a 440€ a partir d’un
compte de pèrdues i guanys superior als 100.000 €.
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 Es facilita en gran mesura que aquelles entitats associades amb
un volum econòmic petit puguin satisfer les quotes sense afec-
tació.

 En el cas de les entitats adherides la quota de les quals és actu-
alment de 100 €, podria assimilar-se a les noves quotes propo-
sades, tot tenint en compte que es tracta d’entitats sense drets
polítics i, en conseqüència, es proposarien tan sols els tres pri-
mers trams de les quotes anteriors per a quotes bonificades.

Si compte de pèrdues i guanys any
anterior

Llavors quota

< 5.001 € (-80)   20 €
> 5.000 € i < 10.001 € (-60)   40 €
> 10.000 € i < 20.001 € (-20)   80 €
> 20.000 € (+/-0) 100 €

A continuació l’Enric Canet proposa la votació. 

◦ VOTS A FAVOR: 11 

◦ VOTS EN CONTRA: -

◦ VOTS EN BLANC: -

20.05h  Resolucions i torn obert de paraules

L’Enric Canet presenta a Martí Olivella  que presenta el REC – Moneda
Ciutadana  a  partir  d’un  power  point.  En  resum,   el rec (Recurs
Econòmic Ciutadà) és la moneda ciutadana de Barcelona, una variant
de  les  monedes  anomenades  socials  o  locals.  És  un  sistema
d’intercanvi ciutadà complementari i paritari a l’euro, que permet fer
transaccions  entre  les  persones,  les  entitats  i  els  comerços  que
l’accepten. Es presenta com una alternativa al  sistema econòmic i
monetari dominant globalitzat.

En concret ens proposen participar del Consell Assessor per apropar
aquesta experiència al teixit associatiu

Montserrat Morera proposa la votació. 

o VOTS A FAVOR: 7

o VOTS EN CONTRA: -

o VOTS EN BLANC: 4

Donada la votació acordem que formarem part però sense implicar-
nos massa i anirem informant a les entitats de la feina que es fa.
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Finalment a les 20.30h l’Enric Canet dona per finalitzada l’assemblea.

Informe de gènere

Total Homes Dones

Assistents 23 17 6

Intervencions 37 26 11

Montserrat Morera,                                                             Enric Canet

presidenta secretari


