Acta II Reunió presencial del grup de treball sobre el sistema econòmic de la CIC
L'Escorxador de Vilafranca del Penedès, dimecres, 22 de febrer de 2017
Punt de trobada: http://www.vilafranca.org/jsp/directori/detall.jsp?id=40233
Inici a les 10:45 hores.
- Acollida assistents i preparació reunió:
Assistents: Xarli, Roger, Eloi, Olga, Flores
Connexió remota (https://appear.in/sistemaeconomic): Maria, Xavier Borràs, Rosa
0- Consulta de dubtes respecte el sistema econòmic de la CIC, ecoxarxes o la moneda social
(sessió d'acollida/empoderament prèvia)
1- Breu repàs de les eines econòmiques de la CIC
S'informa que s'està fent un recull de documentació econòmica, propostes i actes al següent apartat
provisional del blog de la bioregió sud de la CIC:
https://bioregiosud.cooperativa.cat/comissions/grup-de-treball-sobre-el-sistema-economicalternatiu-de-la-cic/
2- Contextualització: repàs al 2016 (objectius inicials i situació actual)
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/2016/visio-objectius-CIC-2016.pdf
https://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/Balan%c3%a7%20situaci
%c3%b3%20econ%c3%b2mica%20a%20la%20CIC%202016.pdf
3- Resum de l'acta de la primera reunió presencial del 7 de febrer a Aurea Social
Enllaç web: https://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/actes/acta-grup-de-treballsistema-economic-8-2-2017.pdf
4- Revisió del llistat de pads de treball de les propostes presentades
+ Propostes econòmiques del pressupost de 2017: http://free.primarypad.com/p/Propostes_econ
%C3%B2miques_pressupost_2017
Es comenta que els darrers dies han anat definint-se noves despeses per l'any 2017, que s'han
presentat de forma independent. Al mateix temps, des de Coordinació no hi ha hagut cap feedback
amb aquest grup de treball sobre quines són les previsions d'ingressos i despeses pel pressupost
2017. Es proposa demanar a GE que treballi aquestes xifres per abans de la darrera reunió
presencial del grup de treball i les comparteixi per poder fer un treball conjunt d'ajustament de les
propostes cap l'equilibri pressupostari. S'aclareix que aquest grup de treball no consensuarà
propostes finals i que s'informarà a Coordinació global sobre totes les propostes i les diferents
opcions aportades. Serà a la permanent global de març quan es preveu que es treballi el pressupost
de 2017 i s'aprovin les propostes de forma consensuada.
S'informa que s'han reduit les dotacions de fons a diverses partides de recolçament (CAC, GE,
Oficina econòmica), per facilitar la incorporació de noves despeses que es preveuen
imprescindibles.

+ Distribució del pressupost CIC 2016-2017: http://free.primarypad.com/p/Distribuci
%C3%B3_pressupost_CIC_2016-2017
+ Visió i objectius CIC 2017: http://free.primarypad.com/p/Visi
%C3%B3_i_objectius_CIC_2017_-_pressupost
+ Proposta reducció aportació socis autoocupats: http://free.primarypad.com/p/proposta_reducci
%C3%B3_aportacions_autoocupats
+ Criteris d'acceptació de la MS a GE: http://free.primarypad.com/p/Criteris_acceptaci
%C3%B3_MS_a_GE
Hi ha hagut força aportacions sobre aquestes propostes. Es considera que cal reduir les aportacions
que fan els socis autoocupats i revisar els criteris pel càlcul de les quotes i acceptació de MS.
Donada la importància del sistema de gestió d'autoocupats, es considera que aquests proposta s'ha
de tractar amb més dedicació de temps i amb la participació de la comissió de GE, que ha d’oferir
xifres sobre les previsions de ingressos i despeses pel pressupost 2017, així com informació sobre la
repercusió en el pressupost previst de les diferents opcions de reducció d'aportacions que es
proposen. Es demana a Roger que faci la proposta reunió a GE, com a membre de la comissió.
+ Sistema de cotitzacions i prestacions activistes:
http://free.primarypad.com/p/Sistema_de_cotitzacions_i_prestacions_activistes
+ Sistema mutualista mancomunat:
http://free.primarypad.com/p/Sistema_mutualista_mancomuna
Les propostes es veuen interessants, però cal valorar l'esforç de dedicació que poden implicar. Es
posa atenció en el fet que la despesa econòmica no és alta, respecte al bé comú que podrà generar el
sistema mutualista. S'insisteix en que és important decidir que es pot iniciar aquest sistema, ja que
el full de ruta per la seva implementació requereix un mínim de 9-12 mesos, per activar les
prestacions.
+ Oficina econòmica: http://free.primarypad.com/p/Oficina_empoderament_econ%C3%B2mic
Es pregunta si aquesta oficina serà l'encarregada d'acceptar i decidir quins projectes rebràn fons
del pressupost comú. S'aclareix que l'oficina té una finalitat d'empoderament, suport transversal a
tasques de dinamització de la moneda social, projectes productius, extensió i comunicació respecte
al sistema econòmic. L'oficina estudiarà, farà acompanyament i prepararà propostes que es
presentaràn a les assemblees bioregionals o globals corresponents, a on s'haurà de decidir quins
projectes tindràn un suport econòmic des del pressupost comú.
Es considera que la partida total per a recolçament de projectes productius pot rebaixar-se a
20.000 euros (5000 per 3 bioregions, més les despeses de la pròpia oficina). D'aquesta manera, la
financiació a projectes haurà de ser de quantitats més petites i amb caracter parcial (el propi projecte
financia una part).
+ Empoderament territorial des de les Ecoxarxes:
http://free.primarypad.com/p/Proposta_empoderament_ecoxarxes [aquest pad, substitueix el
titanpad inicial]
Es considera una proposta que cal dur a terme, però és comenta que ja hi ha dotació de pressupost
i assignacions a diferents comissions per dinamitzar la moneda social i l'enxarxament. No caldria
una dotació econòmica expecífica per aquesta proposta, però si un treball coordinat des de diferents
àmbits de la CIC, a nivell bioregional, i de les ecoxarxes, a nivel local.

5- Presentació de noves propostes desenvolupades
+ Fundem microempreses cooperatives:
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/microempreses-cooperatives-enxarxa.pdf
Per manca de temps no es treballa aquesta proposta. S'informa que està pendent de reflexió a la
propera assemblea permanent de la bioregió nord.
+ Criteris econòmics pel protocol de manca de reciprocitat i revocació d'assignacions:
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/criteris-economics-protocolmanca-reciprocitat.pdf
En general es considera correcte l'enfoc. Es comenta que aquesta proposta es treballa també des del
grup de revisió del protocol organitzatiu de la CIC (apartat manca de reciprocitat).
6- Debat
Hi ha hagut diverses aportacions en forma d'idees o propostes sense desenvolupar:
- Aturar assignacions en MS a la CIC, o condicionar-les a un plà de sanejament que elimini el
dèficit estructural de la CIC al 2017
- Acceptar MS a pagaments GE en funció de criteris d'afinitat i tipus d'activitat
- Flexibilitzar criteris d'acceptació de MS a la CAC i destinar pressupost de recolzament a productes
de primera necessitat consensuats i de productores afins
Aquestes idees són més aviat subpropostes, donat que els seus objectius i/o motivacions ja estàn
recollides en altres propostes més desenvolupades.
- Revisió legal: fomentar ús de la moneda social, intercanvis i grups de consum per reduir pagament
impostos
- Reforçar i activar eines de pagament i finançament alternatives (Coopfunding, CASX i passarel·la
de pagaments amb tarjeta/caixers)
- Finançament de les eines cooperatives segons pes pressupostari (ingressos) de les cooperatives
bioregionals
Es fa referència a la possibilitat de fer servir Nabú per opinar sobre diverses propostes
econòmiques, però es considera que el fet que sigui un requisit registrar-se i disposar d'un correu
@cooperativa.cat i les limitacions respecte al número d'opinions que es poden fer, no permetria
treballar totes les propostes en el seu conjunt. No obstant, es considera que l'eina podria ser útil per
treballar sobre diverses opcions en propostes concretes. També és pensa que hi ha poc temps per
publicar les propostes, difondre i explicar l'eina. Així que es diu de no fer-la servir en el treball de
les propostes econòmiques pel pressupost 2017.
7- Propera convocatòria del grup de treball
Hi haurà una reunio presencial més, a la bioregió nord (Can Tonal) divendres 3 de març a les 16h.

