
Ordre del dia resum - Assemblea Permanent Global - 23 maig 2016
1/6

ASSEMBLEA PERMANENT GLOBAL MAIG 2016
ORDRE DEL DIA RESUM

10:00h ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓ

15' – Informatiu / Decisió - Dinamització

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)

Es proposen canvis dins del punt de «Descentralització / Nous formats assemblearis / Bioregió Sud:
el 9 d'abril a Pradtip (Baix Camp)» arrel de les propostes rebudes d'Helena que va assistir com a 
sòcia a l'Assemblea General de la Bioregió Sud d'abril:

Text original: 

«L'aïllament del lloc no va facilitar gaire la participació de tot l'extens territori de la Bioregió Sud.
L'assemblea va començar molt tard a l'endarrerir-se el dinar que s'havia organitzat després de la
trobada d'ecoxarxes del matí i al no estar a punt la sala on s'havia de fer. De les persones que hi
van assistir (unes 20) aproximadament la meitat participen a les ecoxarxes però no eren sòcies de
la CIC. No hi ha hagut una difusió suficient al territori del pla de descentralització i es reflectia en
la manca de coneixement per part d'algunes persones, per bé que, un cop informades van mostrar
molt d'interès. Es van recollir algunes esmenes noves, que quedaran reflectides en un altre color en
la versió del Pla de descentralització que es presentarà a l'Assemblea General Global (es proposa
des de Coordinació que des de la Bioregió Nord es pugui fer el mateix quant a les esmenes i/o
noves propostes). Es van escollir els portaveus bioregionals per la General Global i es va ratificar
l'estructura organitzativa incipient, que consisteix en unes poques persones més implicades en el
dia a dia de la CIC. Es va proposar una trobada dels portaveus per preparar la General Global.»

Nou text: 

«La ubicació del lloc, tot i quedar apartada d'algunes zones de l'extens territori de la Bioregió Sud,
quedava en mig de les zones que fins ara han estat més actives en aquest procés. L'assemblea va
començar  molt  tard  a  l'endarrerir-se  el  dinar  que  s'havia  organitzat  després  de  la  trobada
d'ecoxarxes del matí i al no estar a punt la sala on s'havia de fer. De les persones que hi van
assistir (unes 20) més de la meitat participen a les ecoxarxes però no eren sòcies de la CIC; en
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canvi a la trobada d'ecoxarxa del matí van venir unes 50 persones. Malgrat la difusió feta als socis,
el  missatge  del  Pla  de  descentralització  no  havia  arribat  prou  i  es  reflectia  en  la  manca  de
coneixement  per  part  d'algunes  persones,  per  bé  que,  un  cop  informades  van  mostrar  molt
d'interès. Es van recollir algunes esmenes noves, que quedaran reflectides en un altre color en la
versió del Pla de descentralització que es presentarà a l'Assemblea General Global (es proposa des
de Coordinació que des de la Bioregió Nord es pugui fer el mateix quant a les esmenes i/o noves
propostes).  Hi  ha  haver  una  voluntat  general  de  tirar  endavant  el  Pla  de  descentralització,
reconeixent el document com a bon punt de partida i que, més endavant, en base a la pràctica i a la
pròpia experiència, ja s'anirien revisant els punts que no s'avinguessin a la pròpia realitat. Es van
escollir els portaveus bioregionals per la General Global i es va ratificar l'estructura organitzativa
incipient, que consisteix en unes poques persones més implicades en el dia a dia de la CIC. Es va
proposar una trobada dels portaveus per preparar la General Global. »

Lectura i aprovació de l'ordre del dia (D)

(I: informatiu, R: reflexió, D: decisió).

ÍNDEX DE PUNTS

Presentació
CICmob – projecte comú 
Revisió de partides pendents dels pressupostos 2016 
Protocol de recursos del comú
Descentralització – situació actual 
Redefinició de Jurídica i Gestió 
Situació organitzativa de la CIC 
Gravació en àudio de les Permanents 
Finalització GestióCI – facturació, altes, migració 
Proposta d'espai relacional 

CICMOB – PROJECTE COMÚ

Decisió – Informàtica

Es sotmet aprovació el document en el que es proposa un model de projecte comú pel servei de
telefonia de la CIC anomenat CICmob.

REVISIÓ DE PARTIDES PENDENTS DELS PRESSUPOSTOS 2016

Decisió – Coordinació

Tal com es va plantejar a la Permanent anterior es fa la presentació de partides del pressupost de la
CIC que havien quedat pendents. 
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Partides segons el Pla de descentralització (D):  Revisió de les partides de Gestió Econòmica,
CAC i Informàtica segons les fases del Pla de descentralització. Una vegada aprovades les partides,
s'aniran posteriorment ratificant i activant a mesura que el territori estigui en disposició de fer-les
servir. 

Recolzament selectiu de compres de la CAC (I): Presentació per a aprovació de la partida de
recolzament selectiu de les compres de la CAC en ecos pel segon semestre. S'ajorna a juny.

Recolzament  extraordinari  de  MS acumulada  per productores  (D):  Partida  de  recolzament
extraordinari de MS per productores que acumulen MS a Ebre, Tarragona i Anoia. Es traca d'una
partida a part del recolzament selectiu de la CAC. És una petició extraordinària que es fa a la CIC,
amb un termini de temps i destinataris concrets, tot i que es proposa gestionar-la des del mateix
gestor de la CAC, i per part dels rebosts locals respectius, per tal que la CAC pugui fer-ne un
seguiment. 

11:20 – 11:40 DESCANS
20'

PROTOCOL DE RECURSOS DEL COMÚ DE LA CIC

Decisió – Coordinació

A la Permanent de març es va presentar un primer esborrany d'aquest protocol i a la Permanent
d'abril  es va ajornar  per la  seva aprovació per poder-hi introduir  una part  relacionada amb l'ús
puntual de recursos.

Com a resultat, es presenta un document per sotmetre a aprovació.

DESCENTRALITZACIÓ – SITUACIÓ ACTUAL

Informatiu/Reflexió – Bioregions / Coordinació

ASSEMEBLEA GENERAL GLOBAL (I)

Posta en comú de com va anar aquesta 1ª Assemblea General Global de la CIC que es va realitzar el
14 de maig a Mas Malleu (zona d'Olot) i que tenia com a principal punt a l'ordre del dia la revisió i
aprovació del  document «Pla de  descentralització  subsidiària  2016»,  prèviament  revisat  per  les
bioregions Nord i Sud. També es revisarà com va anar la resta d'activitats previstes per les JJAA-
CIC del 14 i 15 de maig a la mateixa zona.

En primer lloc es va presentar  la  part  comú del  document (model  general)  en la  que les  dues
bioregions coincidien. A continuació es van començar a treballar les diferències entre les bioregions
definides en el document, no obstant no es va poder acabar de revisar del tot, resultant-ne la següent
versió: 

D'altra banda, cal tenir en compte, que es van produir limitacions formals en la realització de les
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Assemblees  Generals  Bioregionals,  l'elecció  de  portaveus,  endarreriment  en  la  revisió  dels
documents i en la preparació de les propostes, que també dificultaven poder trobar solucions de
consens en els punts de divergència del document durant la pròpia Assemblea General Global.

PLANTEJAMENT DELS PROPERS PASSOS (R)

Valorar el moment actual en el que es troba el Pla de Descentralització i preveure els propers passos
de cara a poder completar i consensuar una única versió del document.

REDEFINICIÓ DE JURÍDICA I GESTIÓ

Informació / Decisió – Coordinació

SITUACIÓ ACTUAL (I)

A la Permanent anterior ja es va visualitzar la necessitat urgent de poder tenir una trobada entre
Coordinació,  el  Despatx  cooperatiu  de  Defensa  Jurídica  i  Àngels  com  a  organitzadora  de  la
comissió  de  Jurídica  i  Gestió,  donat  que  en  la  situació  actual  diverses  tasques  havien  quedat
interrompudes. 

Des de Coordinació es reitera que segueix sense ser possible realitzar cap reunió entre totes les
parts, ja que Àngels ha manifestat la seva indisponibilitat en diverses ocasions que s'ha proposat fer
una reunió des de que va anunciar la seva futura baixa (a la Trobada de planificació del 29 de març).
Donada la situació actual, les funcions de coordinació de la CIC amb el Despatx estan pràcticament
traspassades a la comissió de Coordinació (realitzat-se entre les dues parts una reunió cada setmana
des d'inicis d'abril).

Per tant, no és possible presentar encara un pla de reorganització de la Comissió i el Despatx a la
Permanent de maig, tal com estava previst.

TRASPÀS DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CIC (D)

Es demana que Àngels porti a Àurea Social, abans del 10 de juny, tota la documentació que pugui 
tenir en el seu poder sobre la CIC, incloent: 

- la documentació legal de totes les formes jurídiques de la CIC;

- la documentació relacionada amb tots els autoocupats de la CIC;

- qualsevol altra document relacionat amb la CIC: laborals, mercantils, fiscals, bancaris, judicials, 
d'assegurances, etc.
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PODERS AL DESPATX PER REPRESENTACIÓ EN PLETS (D)

Es proposa poder donar permís per a que s'atorguin poders als advocats del Despatx Cooperatiu de 
Defensa Jurídica quan a representar les formes jurídiques de la CIC en plets.

D'aquesta forma es podrà posar a la pràctica per part del Despatx la defensa dels drets de la CIC en 
situacions judicials.

SITUACIÓ ORGANITZATIVA DE LA CIC

Reflexió – Coordinació

Des de Coordinació es considera urgent reflexionar sobre els següents temes vinculats a la forma en
que s'organitza la CIC: 

Balanç  organitzatiu:  Reflexió  sobre  el  balanç  de  la  reorganització  de  la  CIC  i  processos  de
planificació iniciats fa un any i mig.

Treball responsable: Valoració dels efectes sobre el col·lectiu i sobre els objectius de transformació
social de la CIC al no estar-se acomplint les responsabilitats assumides per part de moltes membres
de les comissions de la CIC.

Empoderament col·lectiu: alhora de fer efectiu el protocol de manca de reciprocitat de la CIC. Fer
acomplir  els  límits  que  porta  associats  aquest  protocol,  també  respecte  temes  organitzatius:
cronograma, dedicacions, dinàmiques de treball.

Reestructuració  de  les  comissions:  Necessitat  de  poder  anar  definint  una  estructura  de
col·laboradors voluntaris pels casos de membres de comissions que realment no puguin assumir un
mínim ritme de treball i, per tant, els compromisos adquirits. Comptar amb noves incorporacions
que sí puguin i vulguin assumir aquests compromisos.

Més  responsabilitat:  La  part  de  membres  que  es  mantingui  a  les  comissions  haurà  d'estar  en
condicions de portar a la pràctica els compromisos de forma seriosa i responsable. 

Augmentar la participació presencial: Definir uns horaris presencials mínims per cada persona i
comissió als centres d'activitat de la CIC.

13:20 – 13:40 DESCANS
20'

GRAVACIÓ EN AUDIO DE LES PERMANENTS

Decisió – Coordinació

Es proposa que les assemblees Permanents es puguin gravar en àudio (amb un micro o mòbil) i
s'emmagatzemin durant  2  mesos,  de manera que serveixin per  aclarir  temes relacionats  amb la
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Permanent i amb la confecció de l'acta.

FINALITZACIÓ GESTIÓCI – FACTURACIÓ, ALTES, MIGRACIÓ

Informació – Informàtica

A la Permanent d'abril, es va ajornar per a aquesta Permanent la presentació de la finalització de: 

a) La posta en producció del software GestióCI en els mòduls de Facturació, Altes autoocupats i
Altres altes de socis, resolent les darreres incidències i funcionalitats essencials.

b) La migració al GestióCI de les dades dels suports antics d'autoocupats (Transversal) i d'altres
socis, de manera que els suports antics deixin de tenir-se que fer servir.

Com a resultat, també s'hauria de poder fer el tancament trimestral del segons trimestre ja emprant
el GestióCI.

Es cas necessari,  es farà  una presentació de la  planificació i  seguiment  que s'ha fet  durant  les
darreres setmanes per poder tancar el projecte i en la que hi han estat involucrades les comissions
d'Informàtica i de Gestió Econòmica.

Es visualitza de nou la importància d'aquest projecte, ja que afecta de forma directe a les comissions
de Gestió Econòmica, Acollida Territorial i a la realització d'altres projectes.

PROPOSTA D'ESPAI RELACIONAL

Informatiu – GARC

Valoracions del GARC (Grup d'Acompanyament Relacional de la CIC) fins avui . 

Posar llum als processos que estem vivint des del punt de vista relacional.

Valoració del primer intent de trobada relacional de la CIC.

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


