
Acta de l'Assemblea Permanent de la Cooperativa Integral 
Catalana

 Data: 19 de juliol de 2015.
 Lloc: Mas Pujou (Garrotxa), molt ben acollits. Gràcies!
 Pren acta: Vadó.
 Guarda temps: Piquete (després, Daniel N).
 Torns de paraula: Ruth.
 Durada: 10:30-15:30, 16:00-18:00.
 Assistents: Joan, Josep M., Jaume, Jordi M., Jordi F., Roger, Sílvia, Maite B., 

Maite O., Joel, Patricia, Piquete, Raquel, Tuccia, Kel, Ruth, Sisu, Silvia, 
Sebas, Marc, Gio, Vicki, Edu, Rosalud, Beatrix, Dídac, Gorka, Xarly, Carles, 
Carmen, Dani N., Dani R., Sergi (Ecoxarxa Garrotxa), Elle Flâne, Nur, Aina, 
Vado + unes 5 persones més

(Es comença a les 10:30, tal com s'ha comunicat, tot i que la previsió de 
coordinació era començar a les 10:00 h.)

Rols

Jordi M: descriu els rols de dinamització de l'assemblea. Assignem els rols als 
voluntaris:

 Dinamització: Jordi M.
 Facilitació: Nur.
 Presa d'acta: Vadó / Jordi M.
 Guarda del temps. Tuccia.
 Torns de paraula: Piquete / Daniel N.
 [Nur: dóna indicacions per tal de facilitar la dinamitzacio de l'assemblea.]

Prèvies

Roda de presentacions: es presenten les persones que participen per primera 
vegada a una Permanent (unes 5 persones entre autoocupats i membres de Can 
Pujou).

Joan A.: ofereix acollida CIC, fora de l'assemblea i simultània a aquesta, a la gent 
que ho demani; afegeix punt breu informatiu aprofitant la intervenció:

Projecte Transport.net: és un projecte públic productiu que avui havia de 
presentar comptes a l'assemblea com a compromís per al seguiment. Per falta de 
temps disponible a l'AP (Assemblea Permanent) d'avui, coordinació demana a 
l'assemblea que no es presenti i que es faci el seguiment desde la CPP (Comissió 
de Projectes Productius).

* AP ho accepta.
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Tuccia (CC, Comissió Coordinació): exposa a l'AP la necessitat de definir quina 
reciprocitat tindrem amb Mas Pujou, que ha demanat que cobrim les despeses de 
la nostra estada.

Propostes AP:

 aportació en ecos;
 treball comunitari de socis locals;
 Xavier: ofereix a nivell particular una donació de 100 ecos.

[Nur: demana a l'AP que es consensuï la proposta en un altre moment, ja que no 
hi ha treball previ.]

Es decideix comentar-ho durant el descans, per bé que Sisu proposa que deixem 
un paper a la vista on la gent vagi apuntant les seves aportacions.

* AP ho accepta.

Ordre del dia

1 (Informatiu) Situació Econòmica (GE- Maite O.)

1.1 Pressupost en euros del segon trimestre de 2015.

1.2 Taula de seguiment de propostes de reducció del dèficit.

1.3 Reacció dels socis autoocupats davant la pujada de quotes.

1.4 Pressupost en ecos (Jordi F. , CIMS [Comissió d'Intercanvis i Moneda 
Social]).

2. (Debat/decisió) Aplicació del recolzament selectiu d'ecos a la CAC (Vadó).

3. (Debat/decisió) Sistema d'assignacions (Jordi M.).

4. (Informació/decisió) Aturada Oficina Educació i suport a l'Albada (diversos).

5. (Informació/decisió) Seguiment del Coop-working (Miguel)

6. (Informació/decisió) Revisió d'assignacions i dedicacions (Jordi M.).
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1. (Informatiu) Situació Econòmica (GE- Maite O.)

1.1 Pressupost en euros del segon trimestre de 2015

Documents aportats:

a) presentació de la situació econòmica,

b) pressupost euros 3T 2015: https://projectes.cooperativa.cat/documents/216

Observacions:

 la previsió d'altes i baixes de socis autoocupats s'ajusta molt a la realitat.
 es nota al pressupost l'increment que es va aprovar de la quota de soci 

autoocupat.
 el període de devolució als socis autoocupats dels ingressos que rep la CIC 

per la facturació d'aquests es manté encara a 29 dies.

Ruth: es reben ara més factures de despeses per compensar l'IVA a pagar?

Maite B.: en aquest moment no ho saben encara, GE (Oficina de Gestió 
Econòmica) té dificultats per extreure informacio del sistema de dades.

Cal tenir dades de més mesos per disposar d'una informació de tendència 
econòmica més acurada i fiable.

1.2 Taula de seguiment de propostes de reducció del dèficit

Documents aportats: https://projectes.cooperativa.cat/documents/217

Observacions: amb les dades actuals es preveu que dins el 2015 quedaran 
pendents de cobrir 75.000 euros del dèficit actual. Dos visions possibles: aplicar 
més retallades de les proposades actualment o allargar el període de reducció del 
dèficit fins a l'any vinent.

Àngels: estem especulant. No fem quadrar les expectatives amb la 'foto' 
econòmica real.

Jordi M.: hi ha limitacions tècniques amb el programari de GE. Alguns factors 
inclosos en les previsions, com la durada de les assignacions, no tenen en compte 
que algunes desapareixeran o es reduiran abans d'acabar l'any. A més, es tracta 
de valors molts aproximats sobre mesures que fa poc temps que s'estan aplicant, 
calen dades de més mesos per confirmar la tendència.

[Nur: intervé per facilitar el diàleg.]

Àngels: l'import de les assignacions reduïdes o finalitzades al llarg de l'any, que 
no està contemplant GE, és molt inferior als 20.000 € de diferència entre el 
dèficit previst i el resum presentat per al segon trimestre.

Maite B.: les dades reals de GE són exactes, però les previsions no.
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1.3 Reacció dels socis autoocupats davant la pujada de quotes

Observacions:

 alguns s'han queixat de que la quota mínima de manteniment de 45 euros 
es massa alta;

 hi ha hagut poques baixes;
 ha millorat la comunicació. El 95% dels socis ha tancat correctament el 

segon trimestre a nivell de facturació (usant l'aplicatiu de GE).

Carles (soci autoocupat recent): hi ha molta falta d'informació als socis 
autoocupats. A més, molts d'ells tenen una implicació i coneixements mínims o 
inexistents de la cic.

1.4 Pressupost en ecos (Jordi F., CIMS [Comissio d'Intercanvis i Moneda 
Social])

Jordi F.: no hem pogut fer un pressupost amb ecos perquè la CIC no té cap partida 
pressupostària amb ecos.

Els ecos que s'utilitzen s'emeten des del compte públic i s'ingressen per via de GE 
i CAC (Central d'Abastiment Catalana).

El que hem pogut fer es un balanç entre el COOP i la resta d'ecoxarxes.

Hem observat que actualment el balanç del COOP està equilibrat, amb un valor 
d'uns 2.000 ecos a favor de COOP (ha venut més del que ha comprat). A inicis de 
2014 era de -9.000 ecos

- No s'ha incrementat, per tant, el saldo negatiu, però tampoc s'ha reduït. Tot i 
això, la valoració es molt positiva, ja que no ens trobem en una situació estàtica, 
sinó de creixement continu de participants i moviments d'ecos.

Observacions: els ecos procedents d'AB (assignacions bàsiques) augmenten molt 
de pressa. Falten fonts de finançament en ecos, que no poden provenir només de 
les quotes de socis pagades a GE o de les comandes distribuïdes per la CAC.

Maite B.: els socis autoocupats han pagat molt poc en ecos. Caldria demanar-los 
que paguessin més quotes en ecos.

Jordi F.: però després deixarien de pagar en euros…

Vadó: el primer que caldria fer es assignar els ecos de les assignacions en base a 
un pressupost en ecos, tal com fem amb els euros, i desapareixeria el problema 
del desbalanç.

2. Aplicació del recolzament selectiu d'ecos a la CAC (Vadó)

Antecedents: inicialment hi ha una previsió al pressupost de GE de 12.500 
€/trimestre en concepte de «recolzament moneda social CAC», equivalent a 
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4.150 €/mes. Per tant, entre agost i desembre el pressupost previst inicialment 
seria com a màxim d'uns 20.000 €. El punt tracta de definir en quin import i com 
es limitarà aquesta partida per mitjà d'un recolzament selectiu.

Vadó:

La decisió d'aplicar el recolzament selectiu es va aprovar en les JJAA anteriors 
(Lleida).

Es va decidir presentar en aquestes JJAA una proposta de pressupost per al 
recolzament selectiu a membres de comissions, rebosts-CAL (aspirants a CAC 
local), productors i grups de la CAC.

Proposta de pressupost que es presenta, elaborada entre Coordinació i GE per als 
5 mesos restants de l'any, incloent agost i desembre.

Total 5 mesos restants de l'any: 12.000 euros (per tant, hi hauria un estalvi al 
pressupost en euros del 2015 de 20.000-12.000 = 8.000€).

 Membres de comissions: 8.000 euros.
 Rebosts-CAL: 2.000 euros.
 Productors i grups: 2.000 euros.
 Total per mes (2.000 €/mes)
 Membres de comissions: 1.600 euros.
 Rebosts-CAL: 400 euros.
 Productors i grups: 400 euros.

El repartiment del recolzament entre membres de comissions serà proporcional 
al volum en MS (moneda social) de la seva assignació (totes tindran el mateix %).

Debat:

Joan A.: no està d'acord en aprovar cap pressupost en euros per fer aquest 
recolzament. La CIC està en dèficit.

Vadó: en Joan A. està contradient una proposta que es va aprovar a les JJAA 
anterior. El que aquí es decideix és quin pressupost s'aprova, no si se n'aprova 
algun.

Joan A.: doncs que s'aprovi un recolzament lligat al saldo negatiu en ecos del 
COOP per tal que tingui sentit en el context de dèficit de la CIC en euros i en ecos.

Vadó: el saldo del compte COOP es de -26.000 ecos. Aprovar un pressupost de 
26.000 euros es contradiu amb la proposta aprovada, ja que es una mesura per a 
reduir les despeses de la CIC en euros i el pressupost excediria el que estem 
intentant reduir. La proposta d'en Joan A. no té un treball previ.

Joan A.: vam sol·licitar a CIMS les dades per fer aquest treball previ fa un mes, 
però no ens les van donar.

Vadó: podem aprovar la proposta perquè s'apliqui durant dos mesos, ja que a 
l'agost no hi haurà ni JJAA ni AP. A la primera AP (setembre), que es revisi el 
sistema de recolzament selectiu.
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Joan A: hi està d'acord.

* AP: s'aprova el pressupost de12.000€ entre agost i desembre perquè 
s'apliqui la part proporcional durant dos mesos i després es revisi en base 
a les propostes que s'hagin preparat adequadament.

Vadó: cal decidir ara com es distribueix el pressupost aprovat.

Ruth, Joan, Sisu, altres: no estan d'acord que es prioritzin els membres de 
comissions amb assignació.

Vadó: actualment el tant per cent mitjà amb MS (segons els productors) de les 
comandes que rep la CAC es d'un 20-22%. El pressupost actual proposat per al 
recolzament a membres de comissions, aplicat mensualment, implica un 
recolzament del 25% de la part en ecos de les assignacions de cada membre. 
Significa que si un membre fa una comanda de 100 um (unitats monetàries), de 
mitjana només podrà pagar en ecos un 22%. És molt poc. Si en comptes de 
destinar aquest recolzament als membres de comissions el destinem als 
productors que fan comanda a la CAC, que bàsicament són els productors de 
tipus «dipòsit», i ens ocupem d'oferir els productes que necessiten des de la CAC, 
aconseguirem que mantinguin els seus productes amb un alt tant per cent en MS. 
En aquest cas, tots els usuaris del gestor podran usar més ecos per pagar les 
seves comandes dels que la CIC pot recolzar.

Els ecos recolzats no utilitzats es poden redistribuir en els mesos restants del 
període pressupostari de la mateixa manera.

* AP: s'aprova destinar tot el pressupost proposat inicialment per al 
recolzament a membres de comissions, productors i grups.

Proposta de distribució de la partida a productors:

Que la distribució es faci en base al tant per cent amb MS que accepten. El 
pressupost no utilitzat es redistribuirà en els mesos restants del període 
pressupostari de la mateixa forma.

* AP: s'aprova.

(Autor/Vadó [CAC]): encara que no s'aprovés a l'AP, ja que no es va tractar, 
s'aplicarà la proposta limitant el recolzament a productors amb comanda a 
l'import de la seva comanda, per considerar que es una mesura necessària per al 
col·lectiu.

[14:00h, descans, hi tornem a les 14:15h.]
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3. Sistema d'assignacions (Jordi M.)

Lectura del document sobre criteris generals sobre assignacions, elaborat pel GT-
assignacions

https://projectes.cooperativa.cat/documents/218

Decidim anar aprovant cada punt a mesura que el llegim. El document revisat 
que s'ha aprovat es troba aquí: 
https://projectes.cooperativa.cat/documents/219

(Autor/Jordi M. [Coordinació]): Per facilitar la posterior consulta com a 
document base de procediments d'assignacions s'hi han deixat només els criteris 
generals d'assignacions que s'han tractat específicament. Per tant, s'ha tret, 
respecte a la versió presentada pel grup de treball a la Permanent de juliol:

1. el resum i la introducció;
2. els comentaris no relacionats directament amb el protocol;
3. els punts de «rebaixa proporcional de les assignacions» i «aportacions 

proporcionals dels membres amb assignacions», que queden per treballar 
i valorar de cara al segon semestre;

4. els casos concrets, que han quedat incorporats a l'acta d'aquesta 
Permanent.

El punt 2.3, sobre l'establiment de l'import màxim d'una assignació provoca molt 
debat i es passa al final per tal de facilitar la decisió dels altres punts. La dificultat 
està en com considerar el grau d'«excepcionalitat» de les assignacions més altes, 
tant les que es poden concedir en un futur com les que ja es van concedir via 
assemblea i que estan actives.

*AP: tots els punts s'aproven a la Permanent de juliol de 2015 per 
començar a aplicar-los immediatament (juliol). Només queda pendent de 
revisió i aprovació el punt 2.3 (assignació màxima) a la propera Permanent 
(setembre). També hi ha 2 punts del document original que queden 
postposats per valorar de cara al segon semestre: «Rebaixa proporcional a 
les assignacions» i «Aportacions proporcionals dels membres amb 
assignacions».

En relació a un dels punts:

* AP: s'aprova aplicar ja en aquest mes de juliol que el tant per cent en 
moneda social mínim de totes les assignacions sigui del 15%. Es convida a 
tots els membres de comissions que reben assignació a cobrar-se els ecos 
que els falten, en cas que ja hagin cobrat la part en ecos de l'assignació 
segons el tant per cent antic que els corresponia.

[15:30 h, descans per dinar. Decidim si continuem després de dinar. continuem a 
les 16:00h.]
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Acabem de revisar casos concrets inclosos al document d'assignacions:

Jurídica

Despatx jurídic cooperatiu

Es fa la proposta de no demanar augment d'assignacions fins desembre 2016, a 
canvi de poder arrencar a Àurea Social (Coopworking) un despatx jurídic amb 
diverses tarifes segons es sigui membre de comissió, soci o gent externa i el grau 
de necessitat. Filtre d'afinitat alhora d'agafar els casos. Un percentatge dels 
ingressos aniria al comú de la CIC (20-30%?) i resta per lletrats membres de la 
comissió. Es difondrà l'informe del projecte a l'agost i es debatrà la seva 
aprovació a la Permanent de setembre.

Eines de suport a persones amb hipoteques i problemes d'habitatge

Desenvolupar/reforçar, juntament amb Habitatge, eines de suport per facilitat 
l'habitatge als activistes (ja que és un dels factor que encareixen més les 
necessitats bàsiques): insubmissió amb les hipoteques dels activistes, sistemes 
de col·lectivització d'espais per habitatge, etc.

XCTiT

Proposta d'utilització del fons de 10.000€ per finançar màquines

Es constata la confusió que hi ha al voltant del tema, ja que al llarg de les 
setmanes es recullen diverses versions sobre la naturalesa i destinació d'aquest 
fons.

A l'acta de la Permanent de 19 de gener de 2014 aclarim que la partida de 
10.000€ anava dedicada a finançar projectes rendibles del territori (l'antiga 
comissió de Xarxa Territorial). CTiT rebria els diners per fer les màquines i el 
territori les màquines. Es comprova en el full de tresoreria de la comissió que les 
assignacions actuals de CTiT es dediquen a cobrir necessitats bàsiques de les 
persones i que les despeses de fabricació de màquines es financen per altres 
mitjans (en general insuficients): Coopfunding, donacions, vendes dels articles 
fabricats, projectes autofinançats, etc.

S'acorda arribar a la següent solució:

- Atès que ja ha passat mig any, es considera que la meitat d'aquest fons (5.000€) 
ja no es pot utilitzar i passa al comú CIC com a estalvi per compensar el dèficit 
financer.

- CTiT farà un pressupost per utilitzar fins a finals d'any la part restant (5.000€) 
que puguin necessitar per a desenvolupar maquines que el comú de la CIC 
consideri prioritàries. El pressupost s'haurà d'aprovar en Permanent. La 
diferència entre la part del pressupost aprovada i els 5.000€ també es retornarà 
al comú en forma d'estalvi per cobrir el dèficit financer.

* AP: es ratifica la decisió del grup de treball.
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Elle: demana afegir dos punts.

 Diu que la CIC té establert que no demana subvencions a entitats o a les 
administracions de l'Estat, però que li consta que s'ha fet i que no ha 
passat per l'AP.

 S'oposa al punt de revisió de criteris d'assignacions que estableix que un 
membre de Comissió no pot endur-se una tasca (no una assignació bàsica) 
d'una comissió a una altra. En el seu cas va demanar fa temps d'ocupar-se 
des de la comissió XCTIT (de la qual és membre) de la important tasca de 
manteniment del web de la xarxa social de la CIC, encomanada a la CI 
(Comissió d'informàtica). Aquesta tasca ha estat desatesa i ara la CI ha 
decidit públicament no atendre-la.

* AP: es decideix considerar aquests punts com a pòstums, perquè constin 
en acta i tractar-los a la següent AP.

Infoespai

Valoració suport econòmic

Actualment rep una assignació de la CIC de 150€/mes, en concepte d'ajut per 
despeses del local.

Cal fer recollida prèvia d'informació. Es farà durant juliol una trobada informal 
per saber quins projectes fan directament amb la CIC i, després, es mirarà de 
contactar amb la seva assemblea. Amb la informació obtinguda es farà una 
proposta per la Permanent de setembre de cara a l'ajut que té que seguir rebent 
aquest projecte.

4. (Informació/decisió) Aturada Oficina Educació i suport a l'Albada

Informació prèvia: pèrdua de confiança d'una part important de la CIC respecte 
el projecte actual: cal millorar objectius, transparència, cohesió interna, etc. Fases 
proposades des del treball previ fet durant les darrers setmanes:

1. Suspensió immediata d'activitats (15 juliol) de l'oficina d'Educació.
2. Mantenir part de les assignacions de l'oficina i de L'Albada durant estiu.
3. Elaboració d'un projecte de refundació amb membres actuals/nous 

durant els propers mesos.

Aturada del suport econòmic a L'Albada (Aina)

Informació prèvia: es demana conservar l'assignació actual fins a agost inclòs:

«La sostenibilitat de L'Albada depèn de l'assignació de la CIC, en aquest curs 
2014-2015. A partir de setembre 2015, si el nou replantejament del comú sobre 
educació ho considera oportú, voldríem proposar que es trobessin altres 
fórmules que donessin suport a L'Albada i a d'altres projectes d'educació afins a 
la CiC com nosaltres.»
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Aina: exposa en nom de L'Albada que renuncien a la seva assignació bàsica, però 
demanen que se'ls conservi durant el juliol i l'agost. Manifesta que l'Albada 
segueix oberta a col·laboracions i suport a la CIC.

* AP: s'aprova mantenir l'assignació de L'Albada el juliol i agost i retirar-la a 
partir del setembre (inclòs).

Aturada de l'Oficina d'Educació [OE] (Tuccia, Rakel, Jordi M. Comissió de 
Coordinació [CoCoor])

«COMUNICAT DE L'OE

»Las miembros y colaboradoras de la Oficina de Educación (OdE): Aina, 
Estel.la, Gisela, Iris, Jose, Mariona, Marcela, Paula, Sara, Vadó y las 
compañeras de l'Albada, recibíamos el 2015 con alegría, constituíamos un 
bello grupo de trabajo unidos en principios, valores y objetivos, donde el 
apoyo mutuo era constante.

»Durante el primer trimestre, la OdE sufrimos el alejamiento o disminución 
en la implicación de algunas compañeras por diferentes motivos: 
desacuerdos con el nuevo rumbo de la CIC, asuntos familiares, etc.. Esta 
situación fue informada en la Trobada de Comissions del 30/3/15.

»Para afrontar los cambios y alcanzar los objetivos anuales, pedimos, 
obtuvimos y aceptamos el acompañamiento de Suport Humà Integral 
(Lydia) y de CoordinaciÓn (Gorka).

»Una segunda crisis tuvo como detonante el cómo afrontamos 
emocionalmente las demandas personales de un compañero externo a la 
OdE. Informamos, pedimos, obtuvimos y aceptamos el acompañamiento de 
Coordinación (Jordi M. Y mas tarde Rakel y Tuccia), que continúa hasta la 
fecha.

»Las grietas se fueron profundizando y las desavenencias entre nosotras no 
tardaron en llegar. Actualmente somos miembros y colaboradora: Estel.la, 
Marcela y Sara.

»Conscientes de no haber superado las expectativas del común queremos 
hacer unos cambios que nos permitan alcanzar los objetivos de todas, del 
común y de la OdE.

»Iniciamos un Proceso de Transición en dos partes:

1) Reestructuración

- Reformulación de los objetivos del común transmitidos por Coordinación

- Llamamiento a nuevas incorporaciones

2) Presentación de la Reestructuración en Grupo de Trabajo y/o Asamblea 
Permanente
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- Propuesta de planificación

- Estrategias para alcanzar los objetivos del común y de la OdE

»De momento, y con profundo pesar, hemos decidido aceptar la propuesta 
de la Comisión de Coordinación de suspender temporalmente las 
actividades y servicios de la Oficina de Educación de la Cooperativa Integral  
Catalana, a partir del 15 de julio de 2015.

»Confiamos en que pronto se sumarán más compañeras que, como nosotras,  
crean que la educación es cosa de todas y una pieza clave en la 
transformación social que soñamos.

»Gracias a todas las compañeras que nos han acompañado y...

¡Hasta pronto!

»Estel·la, Marcela y Sara.»

Canvis en assignacions (decisió)

GISELA: Renuncia a la seva assignació (250€ + 50ecos) i és baixa de la comissió a 
partir de juliol.

* AP: Es ratifica.

SARA: Renuncia a la seva assignació amb efectes retroactius des de març: (100€ 
+ 50ecos) i sol·licita que aquests imports es quedin a la comissió en conceptes de 
transport i formació.

«El curs 2015-16 (de setembre a agost) que ve crec que només podré col·laborar 
amb 2 h/setmana» (deixaria de ser membre).

PROPOSTA COORDINACIÓ: Els mesos de març, abril i maig ja estarien cobrats per 
la OdE: serien 300€ + 150ecos. Si s'aprova que es dediquin a transport i formació 
no cal retornar-los al comú. Si no s'aprova que es dediquin aquests imports a 
transport i formació, s'haurien de retornar al comú: a) els 150 ecos caldria que 
GE els recuperi al seu compte; b) dels 300€ una part ja s'ha gastat en despeses de 
la comissió i la Marcela té en caixa d'OdE el que queda: 170€, per tant, s'hauria 
de descomptar la diferència 300-170 = 130€ de les assignacions demanades fins 
agost/setembre.

Dani: demana que s'apliqui el protocol de criteris d'assignacions aprovat en 
aquesta mateixa assemblea, concretament el punt que concedeix dos mesos per a 
retirar una assignació en cas de manca de reciprocitat amb el comú. Per tant, el 
setembre no es pot incloure com a mes amb assignació per als membres de l'OE 
d'acord amb la seva proposta d'aturar l'activitat fins al setembre.

*AP: L'OE ha de retornar els 300 € + 150 ecos. Gestió Econòmica pot 
recuperar els 150 ecos al seu compte. Marcela retornarà els 170 € que té a 
la caixa a Gestió Econòmica, els 130 € restants hauran de sortir de les 

11



membres de l'OE per mitja de descomptar-ho de les seves properes 
assignacions (Albada, Marcela, Estel·la), en la distribució que elles 
decideixin.

ESTEL·LA: Conservar una assignació reduïda de 65 ecos fins agost inclòs. 
(Actualment rep: 80€+ 30ecos).

«A l'agost no rebré l'ajuda (300€) de l'escoleta de educació lliure en la que faig 
pràctiques. El curs 2015-16 (de setembre a agost) voldré participar al Procés de 
Transició cap al reïnici de les activitats de l'OE.»

*AP: S'aprova.

MARCELA: Conservar l'assignació actual fins a setembre inclòs: 200€ + 150ecos

«Som una família monoparental. Tinc un fill de 17 anys, que encara no té 
independència econòmica. Durant el que resta del juliol, faré les tasques 
de tancament d'aquest període de l'OdE. Vull col·laborar temporalment 
amb qualsevol comissió que necessiti ajuda per retribuir la petició que 
faig. Voldré participar al Procés de Transició cap el reinici de les activitats 
de la OdE.»

*AP: S'aprova mantenir l'assignació només per als mesos de juliol i agost.

PARTIDA DE FORMACIÓ: PROPOSTA COORDINACIÓ: passaria al comú a partir de 
juliol: 90ecos.

*AP: S'aprova.

5. (Informació/decisió) Seguiment del Coop-working (Miguel)

- Compromís d'aquest projecte de presentar la seva evolució durant vàries 
Permanents des de la seva posada en marxa (Permanent de maig).

- De la presentació de resultats que es facin avui, s'ha de poder justificar un 
augment d'ingressos que permeti noves assignacions per la comissió 
(autofinançades pel projecte fins un topall de 600€).

NOVA ASSIGNACIÓ PER A ESPAIS COMUNS: En el supòsit que els ingressos 
consolidats del Coop-working superin l'import de l'assignació, l'aprovació hauria 
de ser automàtica. Assignació per Mireia de 240 euros + 60 ecos a partir de juliol. 
Dedicació mínima de 15h/setmana pel projecte Coop-working. Amb participació 
amb tasques des de maig de 2014.

Miguel: s'exposa l'estat de comptes del projecte 
(https://projectes.cooperativa.cat/documents/220), que inclou ingressos d'uns 
100 euros/mes per cadascuna de les tres places de pàrking més el lloguer 
d'espais i cabines es que es lloguen. Amb aquesta informació s'aclareix que 
l'assignació de la Mireia es pot cobrir amb els propis ingressos del projecte, tal 
com es va acordar quan l'AP va aprovar-lo.
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* AP: s'aprova automàticament l'assignació demanada per la Mireia al 
comprovar-se que ingressos consolidats del Coop-working són suficients.

6. (Informació/decisió) Revisió d'assignacions i dedicacions (Jordi M.).

Gestió Econòmica

ROGER: Ha finalitzat el període de formació a Àurea Social i comença a fer altes 
d'autoocupats a Tarragona. Nova assignació de 250 ecos a partir de juliol. Es 
demana també rebre ajut per tenir connexió a Internet (Informàtica estudiarà el 
tema).

JULI, PATRÍCIA, MAITE, MAI, PEPE, ROSENDO: afegir, a partir de setembre, 50 
ecos a les seves respectives assignacions, per visibilitzar el que ja rebien abans 
des d'una partida de despeses generals de la comissió per quedar-se a dinar a 
Àurea Social (es pagava en euros). Els càlculs estan explicats al document del 
grup de treball d'assignacions. Les assignacions quedarien així (abans d'aplicar el 
mínim de 15% en moneda social):

 Juli: 680€ + 90 ecos
 Patrícia: 600€ + 170ecos
 Maite: 720€ + 150ecos
 Mai: 620€ + 150ecos
 Pepe: 600€ + 170ecos
 Rosendo: 650€ + 120ecos

INFORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL D'ASSIGNACIONS:

D'acord amb una proposta general d'aquest grup de treball, es proposa passar 
unes despeses de menjar que estaven en una compte de despeses generals de la 
comissió i a les assignacions específiques de cada persona (ja que són despeses 
individuals) per augmentar la transparència dels comptes de la comissió. Per 
tant, és un tipus d'assignació que ja es rebia però estava barrejat amb les 
despeses generals, no és pas un augment. No obstant, aquesta acció suposaria un 
augment del pressupost en ecos de la comissió, degut a que la partida on es 
carregaven els dinars aquest 2015 s'ha barrejat amb les despeses de tràmits 
administratius i per tant es seguirà preveient el mateix import per la partida.

Es fa el següent càlcul per determinar la part de pertoca a cada membre de GE 
que es queda a dinar a Àurea Social.

1. Es calculen les dietes de menjars que es van donar a les 4 membres de la 
comissió el 2014 per dinar a AS: 2.200 €/any = 550€/persona i any.

2. Es calcula la proporció que pertocaria amb 6 membres el 2015: 3.300€/any = 
1.750€/semestre.
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3. Es proposa passar l'import a ecos donada situació econòmica actual, i es 
calcula l'assignació per persona: 1.750ecos/6persones = 292 ecos / persona i 
semestre = 50 ecos /persona i mes (aprox.).

Per tant, es proposa visibilitzar, a partir de setembre, 50 ecos addicionals a les 
assignacions de les 6 membres de la comissió que es queden a dinar a Àurea 
Social (i que ja ho rebien abans per mitjà d'una partida de despeses generals de 
la comissió).

AURORA: Redistribució per quadrar assignacions que rep de cada comissió amb 
dedicacions, d'acord al nou sistema d'assignacions. No afecta a la seva assignació, 
sinó a la distribució d'hores entre comissions, posant 10h a GE al igual que els 
demés Responsables d'Alta del territori:

- Gestió (10h): 200 € + 50 ecos

- Acollida Territorial (15h): 300€ + 100 ecos

* AP: s'aproven/ratifiquen tots els punts exposats de la Comissió de Gestió 
Econòmica.

Habitatge

TANIA: Renuncia a la seva assignació de 125 ecos. És dona de baixa de la 
comissió com a membre, però hi segueix participant com a col·laboradora 
puntual.

CARTA TANIA:

* era membre de l'Oficina d'Habitatge-Territori de la CIC i ara sóc sòcia de 
la CIC (coop1529) i col·laboro amb aquesta Oficina, i d'altres oficines i 
grups de la CIC i afins, des del territori de Barcelona ciutat.

* el motiu és que la meva proposta d'encarregar-me de les tasques de 
seguiment documentat i difusió dels casos d'espais-recurs comú de la CIC, 
com Aureasocial, Roig21... a canvi del recolzament econòmic del comú de 
la CIC, no ha madurat i s'ha marcit.

* de l'experiència viscuda molt d'agraïment per la confiança (cega), 
paciència i recolzament dels companys/es, contactes en el moviment pel 
nostre dret a habitatge i altres espais, i la cura d'aquests, i un estalvi 
d'ecos que m'agradaria continuar fent servir per conèixer la feina dels 
altres sociès a través dels seus productes a la CAC, i serveis oferts a través 
de l'IntegralCes i xarxes d'intercanvi...

* què canviaria si tornèssim a començar? el que venim dient: fer més a poc 
a poc per donar-nos el temps de madurar conjuntament les idees i 
quedar-nos amb les bones, a les que dedicarem plans i cronogrames i 
esforços i la satisfacció de tirar-les plegats/ades endavant!)
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Espais Comuns

DANI R: Entrada a la comissió d'Espais Comuns en període de prova i amb 
assignació de: 70€ + 30 ecos + cabina a AS valorada en 100 u.m.. Reciprocitat: 
20h a: recepció, neteja i compres/gestió de material d'oficina.

CARTA DANI R:

Por motivación personal necesito un cambio de comisión y abandonar la 
responsabilidad con la CICIC y pasarme a la Comisión de Espais Comuns 
(EC) de Àurea Social.

Responsabilidades en EC que asumo bajo asignación:

-Recepción R1: 10 horas semanales

-Limpieza en Áurea Social (incluye cocina y lavabos, compra y 
mantenimiento de productos): 10 horas semanales.

Tareas anteriores que voy a seguir manteniendo fuera de la asignación (si 
así se decide en asamblea):

-Compra de papel A4 y A3 para Àurea Social.

-Compra de tóner para la impresora láser de GE y la fotocopiadora de AS.

-Reciclaje de los tóner de las respectivas máquinas anteriores.

Asignación:

Propongo cambio de comisión con una asignación de 100 um (como 
mínimo)

Proporción entre euros y moneda social: 30 ecos 70 euros.

La comisión de Espais Comuns determinará un periodo de prueba para 
emprender la responsabilidad de la misma.

VICKY: deixa de ser membre de la comissió d'Espais Comuns per manca de temps 
per assumir el compromís mínim de 10h/setmanals. Hi seguirà participant com a 
col·laboradora puntual. Segueix fent ús de cabina a AS, encara que el Gio en seria 
el titular. Pot seguir assistint a les assemblees de la comissió, ja que així és la 
voluntat de les seves membres.

GUSTAVO: deixa de ser membre de la comissió d'Espais Comuns i allibera la seva 
cabina que tenia a AS. Lloga una altra cabina de Coop-working per fer-hi teràpies 
a canvi d'hores de manteniment a AS.

JOEL: deixa de ser membre de la comissió d'Espais Comuns. Queda pendent 
veure què es fa amb la cabina que ocupa (de forma discontínua), ja que 
possiblement no estaria oferint una reciprocitat suficient per fer-ne ús. No ha 
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assistit en dos ocasions a l'assemblea de la comissió, a la qual havia estat 
convocat per tractar la seva reciprocitat amb el grup per l'ús de la cabina. En Joel 
està present i reconeix el que s'està dient.

MIGUEL, DANI R, GIO: Es revisa la valoració de les cabines a 100 u.m. /cabina i 
mes. Els càlculs estan explicats al document del grup de treball d'assignacions. 
Aquest import se suma a les assignacions dels membres amb cabina que 
quedarien en (abans d'aplicar el 15% mínim en moneda social):

 Miguel: 440€ + 60ecos + 100 um cabina.
 Dani R: 70€ + 30ecos + 100 um cabina.
 Gio: 100 um cabina.

INFORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL D'ASSIGNACIONS:

Cabines d'ús personal d'Àurea Social com a part de l'assignació

Només estan disponibles per a membres de la comissió d'Espais Comuns, 
considerant que les necessiten per a poder gestionar de forma més propera els 
espais d'Àurea Social. El nombre de cabines d'ús personal es procurarà que sigui 
el mínim indispensable i no superarà les 4.

Cada cabina es valora en 100€ com a part dels recursos no monetaris que rep 
cada habitat d'Àurea Social.

El preu de lloguer de les cabines pel Coopworking és superior, però es considera 
que per ús d'habitatge el seu valor és menor, degut al balanç entre els factors a 
favor i en contra de viure a Àurea Social.

A FAVOR: cabines en bon estat, parquet, A/C, armaris, rentamans, terrassa gran i 
hort, cuina àmplia i equipada, internet, wifi, telefon, espai de 1.500 m2, 
bugaderia àmplia, algunes cabines amb llum natural. EN CONTRA: absència 
d'intimitat (cabines sense clau, claus carrer en mans de moltes persones), espais 
íntims comuns (cuina, lavabos, dutxes, neveres), habitatge il·legal, cabines amb 
poca ventilació, no poder separar vida personal de projecte CIC, edifici poc 
saludable (fum cotxes del pàrquing, instal·lacions clavegueram), futur incert de 
l'immoble.

* AP: s'aproven/ratifiquen tots els punts exposats de la comissió.

Informàtica [CI]

DUUB: confirma que aquest juliol ja no és membre de la comissió i renuncia a la 
seva assignació actual de 400€. Segueix com a col·laborador puntual per donar 
suport al GestióCI i altres temes de al comissió. Es va acordar en Permanent que 
l'import renunciat retornaria automàticament al pressupost de la Comissió (pel 
seu valor estratègic) sense aprovació expressa del comú.
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CHRIS: Ja porta algun temps amb GE valorant Tryton com a software comptable i 
general de la CIC. Incorporació a la comissió en període de prova. 30 hores 
setmanals. Es proposa 300 u.m. Proposta de Coordinació de desglossar-los en: 
170€ + 130 ecos (pel període prova, a revisar a la Permanent setembre) 
(reassignació dels 400€ renunciats del Duub més els ecos que serien un augment 
de pressupost). S'insistirà a Chris perquè es presenti a l'AP (no ha vingut).

EDU: És de l'equip de treball dels creadors de l'IntegralCES, juntament amb 
l'Esteve Badia. Porta 2 mesos de suport a IntegralCES. Incorporació a la comissió 
en període de prova. 10 hores setmanals, per treballar manteniment i el 
connector d'IntegralCES amb GestióCI i altres sistemes de la CIC. Demana que li 
fem arribar suggeriments de millores, informes de problemes i mancances de 
l'actual InetgralCes per fer les modificacions necessàries que li siguin possibles. 
Es proposa 300 u.m. Proposta de Coordinació de desglossar-los en: 170€ + 130 
ecos (reassignació dels 400€ renunciats del duub més els ecos que serien un 
augment de pressupost).

DATACENTER ÀUREA SOCIAL: 60€/mes per connexió Jazztel de 200Mb simètrics 
(reassignació dels 400€ renunciats del Duub més els ecos que serien un augment 
de pressupost).

El Data Center necessita refrigeració per funcionar. L'aire acondicionat de 
l'habitació on es troba no funciona, degut a negligències conegudes. S'ha intentat 
abordar la reparació acudint a diferents especialistes i no s'ha aconseguit. Es 
proposa sol·licitar directament pressupost per a la reparació al proveïdor 
(Mitsubishi) i cobrir-la des del fons de la CI. Queda pendent definir qui assumirà 
les seves despeses: Informàtica, Espais Comuns o CIC en general.

EFKIN: prevista la seva presentació en Permanent com a membre de la comissió, 
al no assistir es postposa per la propera de setembre. Gio comenta que se li 
planteja un segon període de prova per confirmar el seu encaix a la comissió.

VICKY: redueix a 10h les hores de dedicació a la comissió. Assumeix part de les 
tasques que feia el Duub i d'altres de noves. Es destaca (Jordi M., Xavier, Miguel) 
la importància que es pugui donar un suport tècnic a la web d'Àurea Social.

CARTA VICKY:

1. Gestión de la cuenta de correo CICIC: 
informatica@cooperativaintegral.cat

2. Gestión de la lista de correo de la CICIC

3. Gestión sat.cooperativa.cat:

3.1. Crear listas de correo CIC, cuentas de correo CIC y moviments.net

3.2. Otras incidencias

4. Registro y renovación de dominios

5. Contabilidad de la CICIC y optimización de gastos (documentar los gastos 
de la CICIC)
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6. Búsqueda de nuevas personas para que se incorporen a la comisión.

7. Crear equipo de desarrolladores.

8. Desarrollo WordPress y webs.

9. Mejora recursos informáticos en Àurea Social.

10. Mapeo y unificación de servicios de correo, listas, webs y dominios.

DANI R: sortida de la Comissió i renuncia a l'assignació que tenia de 70€ + 
30 ecos (ja hi ha acord previ amb Espais Comuns per sol·licitar el canvi de 
Comissió i el manteniment de les um de la seva assignació amb 
Informàtica).

* AP: s'aproven/ratifiquen tots els punts exposats de la comissió.

CAC

TONI: reducció de 100 € en la seva assignació i augment en 100 ecos, quedant 
una assignació de 500 € + 200 ecos. Demana que sigui amb efecte retroactiu des 
de juny.

* AP: s'aprova el punt exposat.

Projectes Productius

MARTA: confirma que deixa de ser membre de la Comissió, per centrar-se en la 
Comissió de Coordinació.

Acollida Territorial

Dani N: demanarà a properes Permanents que la part de pressupost de la 
comissió d’Acollida Territorial (fusió de dues comissions importants: Acollida i 
Xarxa territorial) que han deixat lliure Ari i Joan Almacelles (400 um mensuals), 
es redistribueixi entre els actuals membres de la comissió que han manifestat 
l'excés de treball i falta de recursos (Aurora, Dani i Rosa, aquesta última sense 
assignació). Ha subratllat el desequilibri del pressupost actual, en què comissions 
menys estructurals segons el pla estratègic 2015, disposen de més recursos. 
Aquesta qüestió, quan passi la crisi econòmica i amb el nou pressupost, hauria 
d’equilibrar-se.

Rosalud: està acompanyant a l'Aurora en les seves tasques d'acollida i alta de 
socis autoocupats a Banyoles (persona de suport al Responsable d'altes). Donat 
que va i ve entre Barcelona i Banyoles, demana una assignació per cobrir les 
seves despeses de transport.
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Jordi M.: fins ara les persones de suport al Responsable d'altes no reben recursos 
per a despeses. Es pot proposar com a punt per a l'ordre del dia de la següent AP 
per a revisar aquest punt de vista.

* AP: es postposen aquests punts de la comissió com a punts pòstums, per a 
fer-ne seguiment a la propera AP.

Suport Humà Integral

YOLANDA: a partir de juliol, la seva assignació passa a 150 ecos, renunciant a 140 
€ i 10 ecos, que passen al comú.

LYDIA: és baixa de la Comissió, tot renunciant a la seva assignació de 235 € + 165 
ecos, que passen al comú de la CIC.

NUR: s'ha ofert per fer un acompanyament de les Permanents de la CIC en 
tasques de facilitació de la dinàmica assembleària. Es proposa des del comú una 
reciprocitat de 100ecos + menjar + transport per cada Permanent. Després de la 
primera experiència a la Permanent de juny i també a la de juliol, caldrà anar 
valorant fins quan la CIC requereix d'aquest suport extern. A la comissió hi ha 
una partida de formació de 300ecos/mes d'on podria sortir la reciprocitat per 
aquesta col·laboradora de SHI.

GERMAN: comunica la seva baixa de la Comissió com a membre. Hi seguirà 
participant com a col·laborador.

CARTA GERMAN

He estado un tiempo valorando mi participación en Suport Humà Integral y 
he decidido dejar de participar como miembro de esta comisión. Así, pues, 
participaré como colaborador de la misma en lo que se me requiera y en la 
medida de lo que estime oportuno.

Los motivos son varios, por una parte no tengo motivación para acompañar  
a personas de la CIC de una manera "formal". Desde hace un poco mas de un  
año estoy involucrado en la Red de Grupos de Apoyo Mutuo para 
sobrevivientes de la psiquiatría (xarxagam.org), proyecto en el cual

estoy muy entusiasmado por como funcionamos, y que requiere una 
atención constante de cuidado mutuo. Al estar también en la comisión de 
Suport Humà Integral (SHI en adelante), emocionalmente me sentía a veces 
sin alegría porque los dos grupos (xarxagam y shi) son de carácter 
emocional, íntimo y confidencial. También estoy involucrándome en el 
proyecto ecodharma, y aprendiendo en cuanto a la gestión emocional 
respecto a llevar un activismo mas saludable.

Por otra parte, al estar en SHI y conocer los conflictos relacionales que 
suceden el la CIC y el carácter de ellos no me permite tener una visión mas 
parcial del colectivo de la CIC y esto está minando mi confianza en el 
proyecto de la CIC como tal.
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Como hace unos meses renuncié a mi asignación esto no comporta ningún 
cambio monetario en la CIC. Si que lo comporta en el cronograma de 
trabajo de la comisión, y de eso ya hemos hablado en la propia comisión, 
aunque quizás tengamos que detallar un poco mas. (es mi responsabilidad 
hacerlo).

Así pues, seguiré participando en la CIC, pero no como miembro de Suport 
Huma Integral ni de momento, de ninguna comisión. Me motiva mas 
participar en la CIC desde el proyecto comunitario en el que participo, Can 
Cun y así participar en una descentralización territorial de la CIC.

He de decir que mi paso por SHI ha sido muy nutritivo. En esta comisión hay  
unos lazos afectivos y de respeto que hacen que dejarla me de pesadumbre. 
Creo que las formaciones en L'Albada han contribuido mucho a que la 
comisión se haya fortalecido en gran medida.

Sin más, salut, força i alegria,

vuestro compañero, Germán

Comunicació

La TELE (Xavier)

Xavier:

Actualment la CIC fa una aportació mensual de 300 euros/mes

El GT d'assignacions considera que aquesta aportació es desproporcionada 
donada la manca de reciprocitat de La Tele, envers la CIC. La Tele està passant 
per un moment de reestructuració i la seva activitat està sota mínims.

Es proposa passar de l'aportació actual a una aportació de 200 euros/any.

* AP: s'aprova transformar l'aportació a La Tele a 200 euros/any. El darrer 
trimestre de l'any ja no es farà l'aportació de 300 €/mes (octubre, 
novembre, desembre).

Comissió de Comunicació [ComCom] (Xavier)

Xavier: es proposa que els 900 euros pressupostats fins a finals d'any que ja no es 
lliuraran a LaTele.cat passin a un fons per a despeses de reprografia de la 
ComCom (Comissió de Comunicació), tenint en compte, a més, que la Comissió no 
ha disposat mai d'un fons per a despeses.

* AP: s'aprova destinar els 900 euros que ja no es destinaran aquest any a 
LaTele.cat a un fons de despeses de reprografia de la Comissió de 
Comunicació.

S'informa que la CC està treballant en el projecte (planificat) de dissenyar i 
publicar un opuscle per a la CAC. Es presenta un primer pressupost per a la 
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publicació de 500, 1.000 i 2.000 exemplars amb impressió digital, a raó de 0.50 
€/exemplar, aproximadament. Han demanat pressuposts de publicació amb 
altres sistemes més econòmics que encara no han rebut.

* AP: hi ha consens a fer un tiratge només de 500 exemplars tractant de 
cercar un preu més baix i publicar-lo digitalment en .pdf perquè els nuclis 
se'l puguin imprimir de forma autogestionada. Els propers pressupostos de 
reprografia s'haurien de presentar en Permanent.
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