ASSEMBLEA PERMANENT CIC - NOVEMBRE 2015
ORDRE DEL DIA
10:00h -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓ – Dinamització
15' – Informatiu / Decisió
- Apertura
- Assignació de rols (D)
- Pautes de funcionament (I)
- Presentació i acollida de noves assistents (I)
- Assistents en connexió remota (I)
- Ratificació acta anterior (D)
- Lectura i aprovació de l'ordre del dia (D)
(I: informatiu, R: reflexió, D: decisió).
ÌNDEX DE PUNTS
10:00 INICI
Presentació 15'
Protocol d'estabilitat monetària 1h
11:15-11:35 DESCANS
Reciprocitat amb Infoespai i Marsupi 30'
Reactivació de CASX 20'
Recuperació de dades de Lorea: nova versió web 15'
Seguiment Coop-Working 15'
12:55-13:15 DESCANS
Reinterpretació retroactivitat assignacions 20'
Revisió d'assignacions i dedicacions 1h25'
15:00 FINAL

PROTOCOL D'ESTABILITAT MONETÀRIA
1h – Decisió – Intercanvis i Moneda Social
Debat i ratificació del protocol que es va presentar a la Permanent de setembre.
Es remarca la importància del document i de la seva ratificació (o esmena) perquè és la porta a la
participació de la CIC a la futura confederació de monedes socials de Catalunya, que després
s'estendrà a Espanya i, finalment, a altres països.

PROTOCOL
Intercanvi recíproc entre xarxes de moneda social
Introducció
Dos dels puntals que defineixen els sistemes econòmics alternatius que estem creant basant-nos en
la moneda social són l'autonomia de les assemblees locals i la cooperació entre elles. En aquest
document proposem un model senzill de relació econòmica entre xarxes de moneda social que
possibilita els intercanvis entre monedes diferents garantint la reciprocitat i per tant la
independència de cada xarxa.
El capitalisme afronta el problema de l'intercanvi entre monedes mitjançant l'apreciació o
devaluació relativa entre monedes a través dels mercats especulatius de divises. Aquest sistema no
és adient ja que atribueix a les entitats financeres una qüestió que és de dret i responsabilitat
comunitària. A més aquest model crea relacions de dependència econòmica entre països que
afecten directament la seva sobirania política. Hi ha mecanismes per a la apreciació o devaluació
que no requereixen de mercats especulatius, però que són difícilment aplicables en les nostres
incipients economies pel poc volum que representen i que tenen l'inconvenient de modificar
contínuament el preu relatiu entre les monedes.
El model que es proposa és molt més senzill i adequat al nostre cas, tot i que és perfectament
robust, sostenible i escalable.
Model
La proposta consisteix en formar un conjunt de xarxes de moneda local que acorden controlar els
fluxos de moneda amb la resta de xarxes del conjunt de la següent manera:
1. S'estableix un valor de referència compartit, a partir del qual l'assemblea de cada xarxa ha
de valorar la seva moneda. Aquest valor l'anomenarem unitat monetària, o u.m., i és el
valor equivalent a un EURO.
2. S'estableix un límit de crèdit i dèbit absoluts en la balança comercial de cada xarxa. La
balança comercial d'una xarxa és la diferència entre les exportacions (vendes a altres
xarxes) i les importacions (compres a altres xarxes). Aquest límit és diferent per a cada
xarxa i es calcula com el 10% del valor intercanviat dins la xarxa en el darrer any, comptat
en u.m..
Per exemple, si la suma del valor de totes les transaccions d'una xarxa en el darrer any és
de 20.000u.m, la balança comercial d'aquesta xarxa haurà d'estar entre -2.000u.m. i
2.000u.m. Una xarxa pot decidir establir-se un límit inferior a aquest càlcul si ho desitja.
3. Els grups de persones coordinadores de cada xarxa s'esforçaran a mantenir la balança
comercial de la seva xarxa propera a zero i en qualsevol cas dins del límit. Si s'escau, es
faran intercanvis coordinats entre xarxes per a corregir desequilibris en les balances
comercials tot i estar dins dels límits. La organització d'esdeveniments com ara trobades de
xarxes de monedes locals poden ser adients per a recuperar-se d'un estat d'endeutament.
4. Si la balança comercial d'una de les xarxes del conjunt es mou fora dels límits establerts, la
resta de xarxes tenen el dret de deixar temporalment de vendre (en el cas que es superi el
límit negatiu) o deixar temporalment de comprar (en el cas que es superi el límit positiu) a
aquesta xarxa, fins que la balança d'aquesta xarxa torni a ser dins els límits establerts.
5. Amb una periodicitat anual, totes les xarxes involucrades compartiran la informació
necessària per a recalcular els límits i avaluar la marxa dels intercanvis entre xarxes.
També serà el moment per avaluar i si cal modificar aquest acord.

Conclusions
Amb aquest acord s'aconsegueix garantir la reciprocitat en els intercanvis entre xarxes de moneda
local amb diferents monedes. La naturalesa del model fa que les xarxes siguin autònomes en totes
les decisions respecte la creació i gestió de la seva moneda, i només actua en el cas que la
dinàmica d'una de les xarxes pugui desestabilitzar a la resta. Es busca així dotar les monedes
locals d'una manera per aconseguir l'escalabilitat geogràfica del model sense comprometre la
sobirania de les assemblees locals.
Per a garantir l'intercanvi fluït entre xarxes es requereix la implicació activa dels grups
coordinadors en el manteniment de la reciprocitat en l'intercanvi. L'ànim d'aquest acord és
incentivar l'acció coordinada entre xarxes de moneda local i en cap cas haver d'arribar al cas
extrem de restringir la possibilitat d'ús de la moneda local com a mitjà d'intercanvi entre xarxes.
Remarquem que xarxes que formen part d'aquest acord no renuncien a comerciar amb altres xarxes
que no en formin part, ja sigui a partir d'acords bilaterals o de la forma que creguin convenient.
Xarxes que en formen part
Actualment, (primavera 2015) formen part d'aquest acord les següents xarxes, amb els següents
límits.
Col·lectiu

Contacte

Moneda

Valor

EcoVNG

www.turuta.cat

Turuta

1 u.m.

XarxaEco de Tarragona

blog.xarxaeco.org

ECO

1 u.m.

Ecoxarxa del Bages

www.ecoxarxadelbages.org

Hora

10 u.m.

Límit

2328 u.m.

11:15-11:35 DESCANS
20'
RECIPROCITAT AMB INFOESPAI I MARSUPI
30' – Decisió - Coordinació / Jurídica / Informàtica
ANTECEDENTS: Estava pendent, des de la Permanent de juliol, poder poder fer una proposta
sobre la continuïtat del suport econòmic que la CIC està donant a Infoespai. Dins del local
d'Infoespai hi ha ubicats 2 projectes que també reben ajuts de la CIC i que s'ha decidit d'incloure
dins de la present proposta: Marsupi (hi té ubicats servidors propis) i Sense Fils (ofereix la connexió
d'Internet als servidors de Marsupi).
RECOLLIDA D'INFORMACIÓ: Com estava previst, membres de Jurídica i de Coordinació van
assistir a l'assemblea d'Infoespai del 2 de novembre, on hi havia les persones responsables tant
d'Infoespai (pròpia assemblea) com de Sense Fils (Joan Miquel). Prèviament, Informàtica ja s'havia
reunit amb les persones responsables de Marsupi (Blackhold, Emi, Al) per recollir la informació
més tècnica. A més, amb Gestió Econòmica, s'han fer les comprovacions corresponents dels
pagaments referits. Actualment, Infoespai rep una assignació de la CIC de 150€/mes en concepte de
lloguer; mentre que Marsupi en rep 100€+100ecos al mes i Sense Fils 100,15 €/mes; en total suposa

450,15 u.m. mensuals. Tenint en compte la situació actual de contenció de despeses a la CIC i les
baixes reciprocitats rebudes actualment des d'aquests projectes, es valora la conveniència de retirar
tots els ajuts esmentats, tal i com es planteja a continuació:

DECISIÓ 1: Deixar d'aportar el lloguer de 150€/mes per Infoespai a partir del propi mes de
novembre inclòs.
Motius: La pròpia assemblea d'Infoespai que varem visitar el dilluns 2 de novembre va acceptar que
ho féssim, ja que entenen la situació econòmica de la CIC i en poden prescindir (són
autosostenibles). Aclarim que no és pas un tema polític ni de manca de confiança, sinó de necessitat
econòmica de la CIC.

DECISIÓ 2: Deixar d'aportar l'ajut de 100€+100ecos a Marsupi a partir de febrer inclòs (data a
acabar de confirmar).
Motius: Només estan oferint correus/llistes/pads tipus @moviments, que no són els propis de la
CIC (ja que haurien de ser els @cooperativa i @cooperativaintegral). Encara que es retirin els ajuts,
els correus seguirien gestionant-se per part de Marsupi ja que la majoria són de fora de les
comissions i, respectes les llistes i pads, es podrien migrar als dominis i servidors de la Cooperativa.
Es fa una reunió posterior amb ells per aclarir que no és pas un tema polític ni de manca de
confiança, sinó de necessitat econòmica de la CIC, on cal deixar de donar suport a projectes
vinculats amb la CIC (però que no formen part de la pròpia CIC) en comptes de seguir retallant
assignacions de les comissions.

DECISIÓ 3: Deixar d'aportar els 100,15€ a Sense Fils a partir de febrer inclòs (data a acabar de
confirmar).
Motius: A l'assemblea d'Infoespai del 2 de novembre, el Joan Miquel de Sense Fils ens confirma
que aquest import és exclusivament per donar connexió d'Internet als servidors de Marsupi que
estan a Infoespai. Aclarim que no és pas un tema polític ni de manca de confiança, sinó de
necessitat econòmica de la CIC.

DECISIÓ 4: Abans de final de gener (data a acabar de confirmar), Informàtica deixarà separats els
recursos de Marsupi respecte dels de la CIC. És a dir, en els servidors CIC només hi haurà correus,
llistes i aplicacions de la CIC; i en els de Marsupi no hi quedarà cap correu, llista o aplicació de la
CIC. Concretament:
- Servidor CIC de França: passarà els correus "@moviments" a servidors de Marsupi.
- Servidors Marsupi d'Infoespai: es migraran les llistes de la CIC que estan a Marsupi a
cooperativa.cat (servidors propis de la CIC).

REACTIVACIÓ DE CASX
20' – Informatiu - CASX
Presentació de les noves dinamitzadores escollides a l'assemblea de CASX el 20 d'octubre de 2015:
Hèctor Martínez i Marta Solans.
Presentació de la seva proposta de gestió per reactivar l'entitat.
Breu informe oral de les activitats realitzades les primeres setmanes.
Proposta de gestió: https://projectes.cooperativa.cat/documents/303
Preveuen una dedicació conjunta de 30 hores setmanals i una reciprocitat monetària d'acord amb
aquesta dedicació.
NOTA COORDINACIÓ: Abans d'aprovar una assignació caldria clarificar la situació actual de
CASX, tant en els seus aspectes interns (transparència financera i operativa) com externs (relació
amb la CIC per poder establir una reciprocitat i seguiment com a projecte comú).

RECUPERACIÓ DE DADES DE LOREA: NOVA VERSIÓ WEB
15' – Informatiu - Informàtica
Presentació de la versió web de l'aplicació (Uzta).
El programa Uzta permet recuperar les dades de Lorea (de cara a la Xarxa Social CIC i també als
altres col·lectius N-1), de manera que es respecta la privacitat de les dades en funció de la persona o
col·lectiu que fan la recuperació.
Es farà una demostració de la nova versió (script cross-platform), la qual resulta més senzilla de
cara a les usuàries. La màquina virtual del dataceter necessària ja està implementada, per tant, per
tant ja se'n pot fer un ús immediat.
https://uzta.cooperativa.cat
INSTRUCCIONS
1. Rellenar todos los campos (nombre de usuario, contraseña y correo electrónico para
notificación) y seleccionar el tipo de semilla (N-1 o Ecoxarxes) de la que descargar.
2. Copiar atentamente el código alfanumérico que aparece debajo de la palabra "token" y
guardarlo bien.
3. Esperar hasta que llegue un correo de confirmación sobre el proceso e ir al enlace que te indica.
4. Insertar el código alfanumérico y descargar tus datos.
5. Los datos que habrás descargado serán:
•

tus datos personales,

•

los datos de todos los grupos a los que tenías acceso.

SEGUIMENT COOP-WORKING
15' – Informatiu – Espais Comuns
Es farà un seguiment del projecte, d'acord amb el compromís de fer-ho durant vàries Permanents
des de la seva posada en marxa (Permanent de maig).
Taula d'aportacions als espais: https://projectes.cooperativa.cat/documents/157
Full d'ingressos i despeses: https://projectes.cooperativa.cat/documents/304
(el dimarts 10 de novembre s'actualitzarà les seves dades).

12:55 – 13:15 DESCANS
20'
REINTERPRETACIÓ RETROACTIVITAT ASSIGNACIONS
20' - Decisió – Coordinació
ANTECEDENTS: Al procediment d'Organització, Assignacions i Planificació de la CIC
(https://projectes.cooperativa.cat/documents/253), dins de l'apartat «4.8. Períodes de prova a les
comissions» hi trobem el següent:
«Les assignacions no tenen caràcter retroactiu, es a dir, cal un acord previ de l'assemblea en
relació a l'assignació per les responsabilitats que ha assumit cada persona, que no percebrà cap
assignació pel treball fet amb anterioritat, reforçant així el vincle de treball voluntari i el donar
abans de rebre.»
A la Permanent d'octubre es van produir varis casos d'aprovació d'assignacions (noves o augments)
per persones ja ha portaven un temps treballant en les activitats relacionades amb l'augment o nova
assignació i que havien sol·licitat rebre el canvi d'assignació pel propi mes d'octubre. A la mateixa
assemblea es va remarcar que no s'aprovava pagar cap assignació amb caràcter retroactiu, amb lo
que es va interpretar que la primera assignació per rebre seria la de novembre.

PROPOSTA: Afegir el següent comentari al peu de l'esmentat fragment del procediment:
«El mes en curs durant el qual s'aprova una assignació no es considera de caràcter retroactiu, atès
que les assignacions es paguen per mesos sencers i que el mes encara no ha finalitzat. Només es
podrà cobrar l'assignació del mes en curs si la persona ha treballat amb les noves activitats des
d'inicis del mes i el col·lectiu considera que ja ha realitzat un període de prova suficient i que la
urgència està justificada.»
Motius:
1. Poder revisar les assignacions aprovades darrerament, que el col·lectiu consideri justificades
i que hagin pogut deixar-se de rebre pel fet de considerar el mes en curs com de caràcter
retroactiu. En tot cas, només es podran revisar les assignacions aprovades des de juliol
inclòs, ja que va ser llavors quan va començar ha haver-hi un protocol consensuat per les

assignacions.
2. Permetrà agilitzar els processos de noves assignacions de cara al futur ja que, si la urgència i
la experiència de la incorporació està justificada de cara al col·lectiu, es podrà reduir el
període de prova sense assignació a un màxim de 15 dies.
3. Permetrà agilitzar els processos de revisió d'assignacions de cara al futur ja que, si la nova
assignació està justificada de cara al col·lectiu, podrà començar a ser fer efectiva en el
termini màxim de 15 dies.

REVISIÓ D'ASSIGNACIONS I DEDICACIONS
1h 25' – Decisió / Informatiu - Varis
Jurídica - 15'
ESTHER (D): Proposta d'alta com a membre de la comissió amb 200€ + 100ecos per 10h/setmana,
a partir de novembre inclòs. Estaria presencialment els divendres tarda més altres hores apart en la
preparació de casos. Ha estat en proves durant el mes d'octubre i cobrint, de forma urgent, les baixes
de la comissió (les quals van reduir les assignacions de la comissió pel mateix import total que es
demana). A la Permanent d'octubre es va postposar la decisió perquè no va poder assistir-hi per
raons de salut de força major.

Gestió Econòmica - 25'
ENRIKUS (I): Informa de que té previst deixar properament la comissió a partir del moment en
que s'hagi trobat un relleu adequat i s'hagi fet la formació i traspàs de tasques necessari (que
s'estima en uns 15 dies). (D): D'altra banda, es proposta que pugui rebre l'assignació corresponent al
mes d'octubre (310€+85ecos), en que es va acceptar la seva alta com a membre de la comissió i la
seva assignació. (Tenir en compte si s'ha aprovat prèviament el punt de reinterpretació de l'efecte
retroactiu de les assignacions).
ROSENDO (I): Vol reduir la seva dedicació a 15 hores setmanals (la mitat de l'actual), a partir del
moment en que s'hagi trobat un relleu adequat i s'hagi fet la formació i traspàs de tasques necessari
(que s'estima en uns 15 dies). A títol informatiu preveu que, quan arribi aquest moment, la seva
assignació pugui passar de 610 € i 160 ecos a 400 u.m. i 15% en m.s.
PREVISIÓ COBERTURA ACTIVITATS ROSENDO I ENRIKUS (I): Previsió de la
incorporació d'una persona a 30h/setmanals per gestió comptable, fiscal i laboral per cobrir les
activitats que deixarien en un futur el Rosendo (15h/setmana) i l'Enrikus (15 h/setmana). Es
requereixen coneixements comptables, fiscals i laborals; ja ha estat enviada petició al Fem Feina!;
el procés de selecció i acollida es farà des de la pròpia comissió de Gestió Econòmica. A títol
informatiu, es preveu que l'assignació pugui ser de 800 u.m. (15% en m.s.).
PREVISIÓ REFORÇ COMISSIÓ (I): Previsió de la incorporació de dues persones a
15h/setmanals cadascuna per gestionar les altes d'autoocupats a Àurea Social en comptes de les
persones que ho feien fins ara (que passarien a fer altres activitats). Es preveu un període de

formació d'un mes sense assignació i després plantejar una assignació de 400 u.m. per cada persona
(15% en m.s.). Ja ha estat enviada petició al Fem Feina! El reforç és degut a que es preveu un
augment de la feina amb la baixa de Banyoles com a punt d'altes d'autoocupats, el traspàs de
l'atenció telefònica inicial d'Espais Comuns a Gestió Econòmica, l'augment d'autoocupats i
d'interessats en ser-ho, la voluntat de millorar els serveis donats per la comissió.
ATURADA DE LES ALTES D'AUTOOCUPATS (D): Aturar les altes d'autoocupats a Àurea
Social a partir del mateix dimecres 18 de novembre i fins que no s'hagin incorporat les 2 persones
de reforç per fer altes d'autoocupats. Durant aquest període de temps les persones que estaven fent
altes a Àurea Social ja passarien a fer altres activitats (atenció telefònica d'autoocupats, millora
d'altres temes de la comissió), mentre que les altes d'autoocupats demanades per fer a Barcelona
potser es podrien desviar a altres punts d'alta del territori: Tarragona, Anoia. Es tornarà a tractar el
tema a la Permanent de desembre, per fer el seguiment de com està està la situació (en cas de no
haver trobat a les persones de reforç abans).
NOTA COORDINACIÓ: Les propostes de canvis d'assignacions (Rosendo i noves incorporacions)
s'haurien de presentar i aprovar en properes Permanents quan ja s'hagin trobat les noves persones,
per evitar preaprovar temes que encara no s'han concretat. Tenir en compte que, si s'aprova el punt
de «reinterpretació de l'efecte retroactiu de les assignacions» hi haurà, com a màxim, un termini de
15 dies per poder fer efectius els canvis en les assignacions que es proposin i, per tant, no caldria
plantejar la possibilitat d'acceptar assignacions sense haver passat primer per Permanent.

ESTUDI DE NECESSITATS DE LA COMISSIÓ: https://projectes.cooperativa.cat/documents/302.
CARTA COMISSIÓ (subpunts reforç comissió i aturada altes):
Sol·licitud de dues persones de jornada de 15 hores a la setmana cada una, per gestió d'altes .
Motivació:
1.- Increment volum socis i persones interessades en ser socis
2.- Pèrdua de la col·laboració en atenció telefònica de «Espais»
3.- Baixa Aurora
4.- Necessitat de crear la figura d'«atenció integral»
5.- Millorar atenció telefònica
Per la experiència acumulada, hem consensuat, que la millor manera de atendre als socis
autocupats es, que trobin una única persona al telefon capaç de resoldre totes les seves dubtes de
tots els àmbits. La persona més preparada en aquest cas és Patrícia. Això comporta una dedicació
exclusiva a aquestes tasques, i deixar de fer unes altres, en aquest cas, la gestió d'altes.
Durant el temps que transcorri fins a la nova incorporació de les dues «mitges persones»
demanades, no podrem atendre les sessions d'alta de socis nous, ni donar hores de entrevistes per a
Barcelona.
Aquesta opció, també ens permet assentar correctament l'actual volum de socis, abans de seguir
realitzant noves altes.
Ja hem fet crida/anunci a «FEM FEINA».
Proposem que en el moment de que es disposi de las persones, s'incorporin a GE, encara que per
intervals entre permanents, no s'hagi fet la presentació formal.

La idea, òbviament, és guanyar temps per mantindre aturades les altes, el menys temps possible.
Es proposa 1 mes de formació, sense assignació . La assignació que demana, transcorregut el
temps de formació, és de 400 u.m. (15% Ecos), per cada una d'elles.

Projectes Productius - 15'
SERGI (D): A Permanent d'octubre es va aprovar un augment de 300€+100ecos a 640€+160ecos a
partir de novembre. Es proposta que pugui fer efectiu l'augment d'assignació ja pel propi mes
d'octubre, és a dir, rebre 340€+60ecos addicionals per completar la seva assignació d'octubre. (Tenir
en compte si s'ha aprovat prèviament el punt de reinterpretació de l'efecte retroactiu de les
assignacions).

Informàtica – 15'
VICKY (D): Es proposta que pugui rebre l'assignació corresponent al mes d'octubre (200€
+100ecos), en que es va acceptar la seva assignació. (Tenir en compte si s'ha aprovat prèviament el
punt de reinterpretació de l'efecte retroactiu de les assignacions).
AX (D): Es proposa la incorporació com a membre de la comissió, per les tasques de manteniment
hardware de les màquines i la gestió presencial d'incidències d'ordinadors, impressores i similars de
les comissions. Té una àmplia experiència i reconeixement en aquestes temes a Itàlia i se l'ha
convidat a que pugui incorporar-se al projecte de la CIC. Es proposa 160€ + 40 ecos per 15 hores
setmanals a partir de desembre inclòs. Estaria en prova la segona quinzena de novembre.
VERNEDA (I): Degut al canvi de necessitats de la comissió i de la seva situació personal, es
decideix d'acord comú una reducció, a partir de novembre inclòs, de la seva dedicació i assignació
de 650€+120ecos per 30 hores/setmana a 325€+60ecos per 15 hores/setmana. Es dedicarà
principalment a: documentar (de cara al mapa de sistemes de la comissió), migrar serveis
d'Enredaos a Àurea Social i mantenir aquests serveis mentre no es migrin.
EDU (D): Es proposa que passi a ser membre de la comissió a novembre, una vegada superat el
període de proves que va començar a l'agost.

Finançament – 15'
LAIA (I): És baixa de la comissió a partir d'aquest mes. Portava la gestió de campanyes de
Coopfunding i el corresponent correu. Tenia una assignació de 250 ecos per 10 hores setmanals que
torna al comú.
SEBAS (D): Proposa agafar les tasques i dedicació de la Laia a Coopfunding, de forma provisional,
mentre no es trobi a una persona més adequada i el volum de tasques no requereixi massa feina.
També s'explica que el projecte té com a un objectiu autofinançar-se en el futur. Proposa passar de
200 ecos per 10h de dedicació que té actualment per activitats tècniques i de disseny a Coopfunding
a 200€+200ecos i una dedicació de 20h/setmanals.

CARTA SEBAS
La Laia expressa que no pot assumir més les tasques gestió i acompanyament de campanyes, i
proposta és oferir-me jo per assumir aquestes tasques, a més del desenvolupament tècnic de
plataforma. Això seria de forma provisional fins que trobem la persona adequada i el volum de
tasca de gestió requereixi una dedicació més intensa, un cop rellançada i promocionada
plataforma.

la
la
la
la

Actualment hi han 200 ecos d'assignació per la seva tasca (gestió) i 200 ecos per la meva
(desenvolupament).
S'espera que, amb la suficient difusió, la campanya permanent d'autofinançament de Coopfunding
generi un suport econòmic suficient per mantenir el projecte, però ara per ara estem lluny encara.
Proposo de rebre jo, en total per les dues tasques, 200ecos+200euros al mes.

15:00h -----------------------------------------------------------------------------------------------------

