
ASSEMBLEA PERMANENT CIC - DESEMBRE 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'
Revisió i ratificació JJAA desembre 1h30'
11:45-12:05 DESCANS
Model de projectes comuns de la CIC 20'
Model de JJAA de la CIC 15'
Protocol de comunicació de la CIC 15'
Resolució de casos de manca de reciprocitat 30'
13:25-13:45 DESCANS
Reactivació de CASX 30'
Guia d'Acollida 15'
Paralització de les compres col·lectives 5'
Revisió d'assignacions i dedicacions 25'
15:00 FINAL

REVISIÓ I RATIFICACIÓ JJAA DESEMBRE

1h30' – Decisió – Varis

Consistirà en la revisió i ratificació de les propostes generals a les JJAA de dissabte 19 i diumenge 
20 de desembre de 2015.



• Visió i objectius CIC 2016.

• Pla de descentralització 2016.

• Calendari CIC 2016.

• Organització i planificació de cada comissió: balanç 2015, cronograma 2016, reorganització.

• Organigrama CIC 2016.

11:45 – 12:05 DESCANS
20'

MODEL DE PROJECTES COMUNS DE LA CIC

20' – Decisió – Coordinació

Antecedents

Permanent CIC de setembre: Punt 3: «(...) S'aprova la posada en marxa d'un grup o espai de  
treball per acabar de definir el model de seguiment dels Projectes Comuns.»

Trobada del 30 de novembre de preparació de les JJAA de desembre: grup de treball sobre el tema:

https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci
%C3%B3_JJAA_desembre_2015#22-Definici%C3%B3-del-model-de-Projectes-Comuns-de-la-
CIC

Procediment d'Organització, Assignacions i Planificació: on es presenta les característiques generals 
a definir.

PROPOSTA: Canvis en el procediment d'Organització, Assignacions i Planificació per detallar el  
model de Projectes Comuns de la CIC.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/325

Principals canvis: 

- Revisió de la definició.

- Nou capítol específic sobre Projectes Comuns.

- Requisits d'acceptació d'un Projecte Comú: reciprocitats, pla de viabilitat, estat de comptes,  
aprovació en Permanent.

- Seguiment: en Permanents (mínim semestralment) o amb caràcter urgent, preferentment des de 
comissions (altres: portaveu projecte, comissió genèrica, nou òrgan), per mitjà d'un informe de 
seguiment, Taula de Projectes Comuns, partida específica als pressupostos per cada projecte, 
informes específics de tancament o de canvis d'equip.

PROPERS PASSOS PEL GRUP DE TREBAL 

a ) C o m p l e t a r l ' i n v e n t a r i d e p o s s i b l e s d e P r o j e c t e s C o m u n s : 
https://projectes.cooperativa.cat/documents/321 (dades no actualitzades). Es demana que qui pugui 
aportar informació envii la taula a Coordinació amb les dades que conegui.

b) Definir es condiciones específiques de cada Projecte Comú. 

https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci%C3%B3_JJAA_desembre_2015#22-Definici%C3%B3-del-model-de-Projectes-Comuns-de-la-CIC
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci%C3%B3_JJAA_desembre_2015#22-Definici%C3%B3-del-model-de-Projectes-Comuns-de-la-CIC
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci%C3%B3_JJAA_desembre_2015#22-Definici%C3%B3-del-model-de-Projectes-Comuns-de-la-CIC
https://projectes.cooperativa.cat/documents/321
https://projectes.cooperativa.cat/documents/325


MODEL DE JJAA DE LA CIC

15' – Decisió – Coordinació

Antecedents: 

Permanent CIC d'octubre: 

Punt 5: «(...) Convocar un espai de treball amb les bioregions per novembre/desembre, per acabar  
de definir i consolidar el nou model de JJAA a partir de l'experiència acumulada per les bioregions  
i el comú. Presentar la proposta de nou model per les JJAA-CIC de desembre.»

Trobada del 30 de novembre de preparació de les JJAA de desembre: grup de treball sobre el tema:

https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci
%C3%B3_JJAA_desembre_2015#23-Definici%C3%B3-de-model-de-JJAA-de-la-CIC-de-cara-al-
futur

PROPOSTA: Fer el següent canvi al Procediment d'Organització, Assignacions i Planificació, 
apartat 6.2. Calendari i espais de coordinació a la CIC, substituint el paràgraf que fa referència a 
les Jornades Assembleàries de la CIC: 

«Jornades Assembleàries (JJAA). Trobades semestrals (desembre, juny) o trimestrals (desembre,  
març, juny, setembre)(decidir). La de desembre coincideix amb una alguna assemblea de decisió de  
la CIC i les demés amb alguna assemblea de decisió bioregional. Es faran una vegada a cada  
bioregió en un espai estable de referència, logísticament adequat * i amb facilitats d'allotjament i  
transport. Temàtica enfocada a grups de treball en funció de les necessitats reals i vigents de la  
CIC. També s'aprofitarà per fer recull de la situació de la zona. Adoptar formats segons la temàtica  
tractada.  

* Connexió a internet, possibilitat de projecció, climatització, acústica, serveis, taules, cadires, endolls, cuina, etc.»

https://projectes.cooperativa.cat/documents/325

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ DE LA CIC

15' – Decisió - Coordinació

Es presenta una primera versió del Protocol de Comunicació de la CIC, per a la seva revisió i, si 
s'escau, aprovació. 

En un primer apartat del protocol, es tracta l'atenció informativa que hem de donar a qualsevol  
persona (interna o externa) que demani informació sobre la CIC. En els següents apartats, es 
defineixen pautes sobre els 3 canals de comunicació més emprats a la CIC: escrit, presencial i per 
veu.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/326

https://projectes.cooperativa.cat/documents/326
https://projectes.cooperativa.cat/documents/325
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci%C3%B3_JJAA_desembre_2015#23-Definici%C3%B3-de-model-de-JJAA-de-la-CIC-de-cara-al-futur
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci%C3%B3_JJAA_desembre_2015#23-Definici%C3%B3-de-model-de-JJAA-de-la-CIC-de-cara-al-futur
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Trobada_de_preparaci%C3%B3_JJAA_desembre_2015#23-Definici%C3%B3-de-model-de-JJAA-de-la-CIC-de-cara-al-futur


RESOLUCIÓ DE CASOS DE MANCA DE RECIPROCITAT

30' – Decisió – Coordinació

ANTECEDENTS:

Es proposen unes mesures que empoderin definitivament al col·lectiu, per tal de protegir-nos davant 
de la manca manifesta de responsabilitat d'algun de nosaltres que, de forma reiterada, incompleixi  
uns mínims principis de convivència i de treball dins de les comissions.

D'una banda, es proposa especificar al procediments, de forma més concreta, situacions que poden 
ser motiu de revocació/reducció d'una assignació i, a més, baixa d'una comissió. L'encàrrec venia 
del grup de treball d'assignacions i ja estava inclòs dins del mateix procediment a la nota al peu del  
punt 4.7. Revocació d'assignacions: «A partir del 3er trimestre de 2015 s'haurien d'especificar una  
llista de faltes greus».

D'altra banda, cal impulsar que el col·lectiu faci un pas més en tot aquest procés. En varis casos 
personals de membres de comissions ja s'ha fet tot el recorregut possible per reconduir la situació 
segons les fases 1 i 2 del punt 4.6. Revisió de casos de manca de reciprocitat del procediment 
d'Organització, Assignacions i Planificació https://projectes.cooperativa.cat/documents/253: tractant 
el tema, tant a nivell personal i de comissions, com traslladant-lo a Coordinació i fent recopilació de  
fets objectius de manca reciprocitat amb el comú. En aquest casos també es considera que ja  
s'hauria de passar al pas 3 i també tenir en compte el punt 4.7. Revocació d'assignacions, segons el 
qual també ja s'han pogut acomplir les condicions de revocació d'assignació i haver esgotat els 2 
mesos de termini per tractar de reconduir la situació.

PROPOSTA 1: Tenir en compte una llista de límits, que poden ser motiu d'una revocació 
d'assignació  (i baixa de la comissió). De moment se'n presenten, de forma orientativa alguns per 
donar una referència inicial.

Exemples de límits greus:
- Baralles/agressions físiques.
- Fer malbé/maltractar els recursos materials del comú.
- Insultar, humiliar.
- Assetjar a persones.
- Amenaçar.
- No complir amb els compromisos adquirits a la planificació de la comissió, sense motius que ho 
justifiquin i mantenir una actitud passiva.
- Etc.

Exemples de límits lleus (al reiterar-se passarien a ser greus):
- Ocultació/manipulació d'informació rellevant.
- Us de les llistes de correu per temes personals i critiques no constructives.
- No complir amb els compromisos adquirits a la planificació de la comissió.
- Organitzadors: no presentar-se a les assemblees Permanents ni Trobades de planificació sense 
haver trobat un relleu.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/253


- Etc.

PROPOSTA 2: Que grups amplis de persones vinculades a la CIC / comissions proposin, si ho 
creuen convenient, un punt a l'ordre del dia per la Permanent de gener per sol·licitar la revocació 
d'assignació i baixa de la comissió, dels casos de persones que encaixin amb el descrit als 
antecedents i a la proposta 1. Les sol·licituds poden anar signades a nivell de cada persona o a nivell  
de la comissió i cal una acció activa de totes elles en el moment de la presentació del punt a la  
Permanent, per garantir que la decisió que es prengui sigui col·lectiva i el més objectiva possible, i  
no pas personalitzada en unes poques persones. Les propostes aniran acompanyades d'una 
recopilació dels fets objectius aportats i seran revisades prèviament per garantir que es comunica de  
forma respectuosa.

13:25-13:45 DESCANS
20'

REACTIVACIÓ DE CASX

30' – Decisió - CASX

A la Permanent de novembre es va fer la presentació dels nous dinamitzadors, de la situació actual  
de CASX i de les línies de reactivació; també es va comunicar que en aquesta Permanent es  
presentarien els resultats de l'esclariment de la situació actual i una proposta més concreta sobre el  
futur. L'esclariment de la situació actual de CASX inclou, tant els seus aspectes interns 
(transparència financera i operativa) com externs (relació amb la CIC per poder establir, si cal, una 
reciprocitat i seguiment com a projecte comú).

Es presenta el següent informe al respecte: 

https://projectes.cooperativa.cat/documents/331

- Hi ha uns actius pendents de reposar als comptes de CASX.

- Les dinamitzadores de CASX proposen una implicació condicionada al retorn d'aquests actius i als  
terminis en que es faci.

- En cas de que fos així, CAX podria adoptar un model de Projecte Comú que caldria concretar.

GUIA D'ACOLLIDA

15' – Informatiu – Acollida Territorial

Presentació de la Guia d'Acollida de la comissió d'Acollida Territorial. 

Inclou bones pràctiques i eines al voltant de les activitats relacionades amb les acollides a la CIC.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/330

https://projectes.cooperativa.cat/documents/330
https://projectes.cooperativa.cat/documents/331


PARALITZACIÓ DE LES COMPRES COL·LECTIVES

5' – Informatiu – Can Tonal

A la Permanent de maig d'enguany es va donar llum verda al projecte de compres col·lectives per  
mitjà de Can Tonal per oferir-les als socis de la CIC.

https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_18-5-2015#2-
Projecte-doptimitzaci%C3%B3-de-compres-des-de-Can-Tonal-decisi%C3%B3

Es comunica que el projecte es paralitza degut a que: 

- els estalvis són menors dels previstos (sobretot respecte a empreses de venda electrònica),

- hi havia moltes peticions i poques compres,

- el projecte no era rendible.

Faran un manual de bones pràctiques amb l'experiència recollida.

Deixen la porta oberta a si sortís una compra de cert volum (sol·licitarien suport de difusió a la  
CAC).

Informe presentat: https://projectes.cooperativa.cat/documents/327

REVISIÓ D'ASSIGNACIONS I DEDICACIONS

25' – Decisió / Informatiu - Varis

Espais Comuns 5'

ANTECEDENTS

Decisió de Permanent de maig de 2015 dins Activació Àurea Social: 

«DECISIÓ 2: Que els primers 600€/mes vagin a augmentar les assignacions d'Espais Comuns en 
concepte de recepció, ordre/neteja i administració del Coop-working.»

Des de llavors, s'han invertit 240€+60ecos en augment assignacions de la comissió (Mireia) per 
activitats referides anteriorment.

A més, en el full d'ingressos i despeses: https://projectes.cooperativa.cat/documents/329, es 
comprova que els ingressos dels darrers mesos són superiors a 600€. Per tant, el marge disponible  
seria encara de 360€.

MIGUEL (I): Proposta un augment d'assignació, per passar de 425€+75ecos+100u.m.cabina a 
610€+110ecos, per poder trobar habitatge fora d'Àurea Social i seguir fent les actuals activitats 
(30h/setmana), a partir de gener inclòs (a final d'any deixa lliure la seva cabina). L'augment  
demanat en u.m. és de 120 u.m. L'aprovació és automàtica ja que el seu augment, sumat al del Dani  
R., no supera el marge de 360€.

https://projectes.cooperativa.cat/documents/329
https://projectes.cooperativa.cat/documents/327
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_18-5-2015#2-Projecte-doptimitzaci%C3%B3-de-compres-des-de-Can-Tonal-decisi%C3%B3
https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Acta_Assemblea_Permanent_18-5-2015#2-Projecte-doptimitzaci%C3%B3-de-compres-des-de-Can-Tonal-decisi%C3%B3


CARTA MIGUEL: 

Dada la situación legal en la que ha entrado AS, necesita este aumento para poder encontrar con  
tiempo una nueva vivienda.

-La implicación desde hace 2 años, superior a 30 horas semanales, y desde hace 1 año por su tarea  
como organizador de la comisión EC y como impulsor y responsable del PPP COOP-Working AS.

-Se solicita para él un aumento de120 UM por las responsabilidades asumidas y que mantendrá (o 
modificará según el punto 6 del acta)

-Además, deja su espacio propio, valorado en 100 UM por lo que solicita las 100 UM ya 
otorgadas.

DANI R (I): Proposta d'augment d'assignació, per passar de 70€+30ecos+100u.m.cabina a 170€
+30ecos i seguir fent les actuals activitats (20h/setmana) i poder cobrir millor les seves necessitats 
bàsiques, a partir de gener inclòs. L'augment demanat és de 100€. L'aprovació és automàtica, ja que  
el seu augment, sumat al del Miguel no supera el marge de 360€.

Gestió Econòmica - 5'

ENRIKUS (I): Baixa de la comissió des de novembre inclòs. Va informar que estaria a la comissió 
fins que es trobés un relleu adequat i es fes el corresponent traspàs de funcions, però no ha estat 
així. 

Coordinació - 15'

ENRIC (I): Baixa de la comissió a partir de gener inclòs. (D): Proposa ser col·laborador a l'àmbit 
d'Extensió de la CIC amb la tasca de "Promoció internacional del model de cooperativa integral i el  
paradigma de revolució integral"; queda per confirmar si proposa mantenir la reciprocitat de 170€
+30ecos que percebia a Coordinació.

GORKA (I): Baixa de la comissió a partir de gener de 2016 inclòs, tornant la seva assignació de 
200ecos al comú. Seguirà d'altres maneres implicat en el projecte de la CIC.

JORDI F (D): Incorporació a la comissió a partir de gener de 2016 inclòs. Es demana que la 
renuncia d'assignació de 300€ + 150ecos per 15 hores/setmana a Intercanvis i Moneda social  
(proposta de dissolució de la comissió) passi a la comissió de Coordinació amb un augment de 200€ 
+ 100ecos i 15h més setmanals, quedant una assignació resultant de 500€ + 250ecos per 
30hores/setmana. 



PROPOSTA D'INCORPORACIÓ JORDI F COM A MEMBRE DE COORDINACIÓ

Data incorporació: Incorporació com a membre de la comissió de Coordinació a partir de gener  
de 2016 inclòs.

Decisions vinculades: Proposta lligada a l'aprovació de la proposta de dissolució de la comissió  
d'Intercanvis i Moneda social.

Assignació: Es demana que la renuncia d'assignació de 300€ + 150ecos per 15 hores/setmana a  
Intercanvis i Moneda social passi a la comissió de Coordinació amb un augment de 200€ + 
100ecos i 15h més setmanals, quedant una assignació resultant de 500€ + 250ecos per 30  
hores/setmana. 

Activitats: Línia de treball dins de la comissió: Economia social de la CIC, ja que afecta  
transversalment a tot el col·lectiu. Deixaria les activistes bioregionals per centrar-se a l'enfoc  
global de Coordinació.  Presencia a Àurea Social mínima: 1 dia/setmana. Distribució aproximada  
de la dedicació en 3 parts iguals: 

1/3: Coordinació econòmica dins la CIC
Facilitar la coordinació i visió estratègica econòmica, especialment entre les comissions de  
Gestió Econòmica, Finançament, CAC i Projectes Productius. Promoure uns pressupostos i  
comptabilitat interna unificats: moneda social, euros, intercanvis, gestió d'actius. 

1/3: Empoderament de les eines econòmiques alternatives de la CIC
Suport a les eines i accions que potenciïn l'ecosistema econòmic: ICES, portals d'intercanvi,  
democràcia econòmica, acceptació de moneda social en productores, etc.

1/3: Enxarxar dins del context econòmic social
Enxarxar amb altres col·lectius socials de cara a poder desenvolupar adequadament les  
mesures econòmiques internes de la CIC. Una meitat amb els col·lectius més afins (XES) i  
l'altra amb altres col·lectius i organismes. 

NUR (D): Es proposa que pugui reorientar la seva activitat cap a la creació d'espais que millorin les 
dinàmiques grupals i relacionals a la CIC; queda pendent de definir el format (fins ara feia sessions 
de capacitació sobre Permanents). D'altra banda, també seguirà fent la tasca de facilitació a les  
Permanents de la CIC. 

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