
Acta comissió finançament 17 de maig de 2018 
 
 
 
 
Assitents: Oriol Barba, Elias Cabrera, Marta Masats, Natàlia Oliete, Joan Pons 
 
Hores voluntàries totals: 3h 
 
 
 
Temes tractats:  

 Revisió pendents fons de reserva: 

1. La possibilitat d'establir un premi Marcel Oliveres: segueix en peu i es manté fins a la 
propera assemblea (Elias en fa seguiment).  

2. Cost de l'acomiadament de la plantilla: es recalcularà perquè es pensa que hi pot haver 
variacions significatives amb la modificació de la plantilla des de l’anterior càlcul. 

3. Respecte al punt sobre si el cobrament de la subvenció municipal va lligat a l'auditoria 
de l’anterior acta, ja es va veure que no. 

4. El tresorer buscarà la manera de comentar fons de reserva i costos d’acomiadament a 
la propera assemblea general per donar comptes de la gestió del fons. 

 

 Morositat i deute cafè: 

A la comissió anterior es va veure que a 31/12/2017 el deute del cafè amb l'Associació és de 
3.079,66€ i a 28/02/18 2.450,60€ i es va comentar que es pagava fora de plaç per sistema. A 
17/05/2018 l’import és de 5.064,20 €. Segueix pendent: 
 

1. Assistir a l'assemblea de la cooperativa per tal de rebre més detalls 
2. Que l'Elias, com a tresorer, parli amb el Víctor com a interlocutor sobre el deute 

pendent. 
3. Reclamar la quantitat pendent per escrit. 
4. Obrir un diàleg per tal de comentar la finalització del conveni de l’associació amb el 

cafè. 
 
Signatures: S’ha tramitat tal com es va acordar a la comissió anterior (aprovat en junta) els 
canvis en la junta i l’ampliació de la signatura mancomunada a la Natàlia com a part de l’equip 
tècnic i la junta. Tots manifestem conformitat el sistema d'autoritzacions. 
 
Targeta de dèbit: quedarà pendent (també aprovat en junta) demanar informació sobre targetes 
de dèbit, buscar una manera de comunicar els moviments que genera i solꞏlicitar-la. 
 

 Informes financers: 

Segueix pendent implementar informes de tresoreria i unificar tipus d’informes de pressupost i 
tancament. Està pendent d’implementar primer canvis en els centres de cost dins del programa 
de comptabilitat d’acord amb les partides del pressupost. 
 
De cara a l’assemblea de juny acordem que es farà alguna variació en la presentació dels 
comptes, per fer-ho més atractiu, i que es presentarà alguna dada sobre el fons de reserva. 
 

 Altres temes: 
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La nova llei de protecció de dades i el compliment amb la normativa de transparència són dos 
processos en marxa que caldrà prioritzar en properes comissions, juntes i el treball de l’equip 
tècnic. L’Elias traslladarà preguntes a un assessor per revisar el protocol en protecció de 
dades. 
 
Altres temes pendents: *convidar externs per tractar algun tema relacionat els temes de la 
comissió, *diversificació de les fonts de finançament, *topall de despesa en personal. 
 
El diàleg tautològic sobre l'aprovisionament de l'IBI queda ajornat sine die per poder dedicar els 
esforços a altres qüestions. 
 


