ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dilluns, 28 de juny de 2018
1a convocatòria: 18:00h
2a convocatòria: 18:30h
Localització: Convent de Sant Agustí

Andreu Garrido inicia la sessió en segona convocatòria explicant l’ordre del dia. Assisteixen a
l’Assemblea els i les membres de la Junta: Andreu Garrido, president; Marta Domènech,
vicepresidenta; Jordi Soler i Martí, tresorer; Sergi Díaz, vocal; David Roselló, vocal; Àngel Mestres,
vocal; Maria Thorson, vocal; Oriol Martí, vocal; David Marin, vocal; Ione Hermosa, secretària;
Teresa Iglesias, nova gerent de l’APGCC, que substituirà a l’actual gerent Anna Domínguez
durant el seu permís de maternitat; i l’equip de l’oficina tècnica de l’APGCC: Anna Domínguez,
actual gerent, i Laura Basagaña, tècnica de comunicació.
Hi assisteixen 25 persones associades, comptant amb l’assistència de la Junta Directiva.
S’ha lliurat tota la documentació corresponent als punts de l’ordre del dia a les persones
assistents.
ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta anterior.
2.- Tancament de l’any 2017.
3.- Pressupost 2018.
4. –Estat dels comptes 2018.
5.- Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Acta de l’Assemblea General del 14/12/2017
S’aprova per unanimitat de les persones assistents.
2. Tancament de l’any 2017
Jordi Soler i Martí, tresorer, explica que el tancament de l’any 2017 ha estat amb resultat positiu i,
per tant, hi ha hagut més ingressos que despeses. I això s’explica perquè l’APGCC va rebre una
subvenció per a organitzar la jornada XOC i, també, perquè l’APGCC va realitzar un servei de
formació a mida encarregat per Barcelona Activa i, en aquest sentit, aquestes dues accions han
reportat ingressos per fer front a les despeses generades.
Un altre dels motius que fan que el tancament de l’any 2017 hagi estat positiu és que s’havien
pressupostat uns ingressos per a la creació de la nova web de l’APGCC i aquest projecte es
realitzarà durant l’any 2018-2019, ja que el pla estratègic s’ha allargat i els resultats i les
conclusions del mateix (finalitzat a finals del 2017) es posaran en pràctica i es tindran en compte
en la creació del nou web, en el que s’està treballant de la mà d’una assessoria en comunicació
i estratègia web digital. L’objectiu és fer un web més dinàmic i que agilitzi les gestions de
l’APGCC en els serveis que ofereix als socis i sòcies.
3. Pressupost 2018
Jordi Soler i Martí, tresorer, explica que l’APGCC és prudent i es finança amb recursos propis; té
un patrimoni net, que ve de les quotes ingressades per part de les persones associades. Es fa una
gestió molt conservadora del patrimoni i, per tant, no cal patir. Per al 2018 es preveu un resultat
negatiu del tancament de l’any, perquè s’han pressupostat les despeses associades a fer la
renovació de la pàgina web de l’APGCC, amb un valor aproximat de 10.000€. De totes maneres,
aquesta despesa es considera una inversió, ja que la nova web de l’APGCC aportarà uns
beneficis durant els propers anys en agilitat i optimització de la feina en oficina i millor atenció als
socis i sòcies.
4. Estat dels comptes 2018
Jordi Soler i Martí explica que hi ha algunes subvencions que encara no s’han resolt (s’aniran
resolent en els propers mesos i en el moment de saber l’import exacte que se’ns concedeix es
reflectirà en els pressupostos) i també hi ha un increment de personal fix a l’oficina, dins l’equip
tècnic, pel període de relleu en gerència durant la baixa de maternitat de l’actual gerent Anna
Domínguez, que passarà a ser substituïda per la gestora Teresa Iglesias.
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Andreu Garrido exposa que un dels objectius de la Junta és créixer més en pressupost, trobar
programes que serveixin per aconseguir finançament per activitats puntuals.
Jordi Soler i Martí encoratja els assistents de l’assemblea a completar amb propostes i
suggeriments el “mural dels desitjos” que hi ha al pati del Convent de Sant Agustí, on se
celebraran les presentacions de les Comissions obertes als associats d’una manera més distesa.
5. Precs i preguntes
Donat el format breu de l’Assemblea i la posterior sessió de networking i posada en comú de
projectes al pati del Convent de Sant Agustí, on s’ha celebrat la presentació de les noves
comissions obertes a les persones associades, no hi ha hagut precs ni preguntes.
6. Altres qüestions
Tot i no entrar dins l’ordre del dia, s’ha aprofitat per tractar altres temes com ara presentar la
persona que substituirà l’actual gerent Anna Domínguez durant el seu permís de maternitat. Es
tracta de la gestora cultural Teresa Iglesias a qui s’ha donat la benvinguda, tot agraint la bona
feina feta a l’Anna Domínguez.
També s’han presentat les noves comissions de treball obertes a la participació de les persones
associades.
Andreu Garrido exposa la voluntat d’incrementar la participació dels socis i sòcies amb l’APGCC
i explica que s’han creat quatre comissions on les persones associades s’hi poden involucrar. Són
les següents:
-Comissió de Gènere: dedicada a donar visibilitat la situació de desigualtat, promoure accions
per part de les administracions, ser un referent per socis i sòcies. Té la voluntat de fer un mapeig
dels col·lectius i entitats del sector i de realitzar un estudi sobre la desigualtat en els càrrecs
directius.
-Comissió de Territori: dedicada a fer present l’APGCC als diferents territoris i comarques de
Catalunya i adaptar els serveis de l’associació als socis i sòcies que resideixen fora de Barcelona i
la seva regió metropolitana.
-Comissió de Desenvolupament Professional: dedicada a potenciar el contacte i l’intercanvi
entre socis i sòcies, a la recerca de formació i recursos necessaris per estar al dia, i a l’ajuda
directa a les persones associades a trobar nous projectes i feines.
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-Comissió d’Identitat Professional: dedicada a actualitzar el Codi de Bones Pràctiques de
l’APGCC.

Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 19.10h

Ione Hermosa, secretària de l’APGCC
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