Reunió presencial del grup de treball sobre el sistema econòmic de la CIC
Lloc: Aurea Social
Dia: dimecres, 8 de febrer de 2017, a partir de les 10:30 hores i acabar cap a les 13:00 hores.
S'inicia a les 10:40 h.
- Acollida d'assistents i preparació de la reunió:
Assistents: Roger, Xarli, Mai, Joel, Juan Carlos Jarauta, Dani N, Vinzenz, Clàudia, Flores, Rosa
Mumble: Maria, Xavier i Albert
0- Consulta de dubtes econòmics respecte el sistema econòmic de la CIC, ecoxarxes o la
moneda social (sessió d'acollida/empoderament prèvia) (30 minuts)-->11:10h
Es recomana llegir i consultar conceptes econòmics alternatius referents a la moneda social al
següent manual:
http://ecoxarxes.cat/wp-content/uploads/2013/12/ekonomikon.pdf
+ Diferents tipus de descapitalització.
+ Diferents tipus de recolzament de MS, projectes productius, xarxes locals,
+ Salut d'una xarxa de moneda social i fluxos monetaris.
Documentació adjunta sobre: principis econòmics, protocol d'ús de recursos comuns, protocol de
gestió de comptes públics en MS.
- Grup de treball:
1. Recull de noves propostes desenvolupades (que no s'hagin adjuntat a aquest ordre del
dia) (2-3 minuts per proposta, per explicar molt breument en què consisteix la proposta i
classificar-la per al punt 3)
+ Engremia't: campanya i enxarxament des de les ecoxarxes cap a la CIC.
- Eines de comunicació [corresponsalies territorials, web confederal].
- Enxarxament i dinamització des de l'actual sistema de comissions (acollida, CAC, ...).
- Recolzament via CAC (rebosts de xarxes de confiança).
- Reforçar una organització en base a equips de treball segons organització de cada bioregió (no cal
que es corresponguin amb les actuals comissions).
+ Acollida Territorial => Mapeig de comptes COOP de l'ICES (vegeu quines són actives). Exemple:
balanç annual de l'Ecoxarxa Garrotxa (Rebost La Plaça).
2- Contextualització: repàs de 2016 (objectius inicials, propostes i situació actual (5
minuts exposició i 15 minuts debat)
Documentació adjunta: Visió i objectius CIC 2016, Visió i objectius CIC 2017, Balanç situació
econòmica CIC 2016, 20_01_Balanç_2016_GE
Es comenta per part de GE que es pot afegir una estimació d'increment de despeses trimestrals de la
CIC d'uns 5.000 euros, com a conseqüència del pagament d'IVA sobre el volum de «beneficis»
mínim que caldrà justificar, segons els contractes laborals ja legalitzats.

Cal treballar a GE les dades sobre les estimacions d'ingressos i despeses per al 2017.
Obrim un debat sobre situació actual i algunes prioritats:
- Facilitar l'ús de les eines cooperatives.
- Enxarxament de col·lectius, comissions i «discurs» coordinat sobre la CIC. Revisar acollides.
(Es comenta que això ja escapa a aquest grup i seria més una feina organitzativa.)
3- Breu explicació de les propostes econòmiques presentades (30-45 minuts. 5 minuts per
proposta)
Documentació adjunta:
+ Propostes econòmiques del pressupost de 2017 (Jordi Flores),
http://free.primarypad.com/p/Propostes_econ%C3%B2miques_pressupost_2017
+ Criteris d'acceptació de la MS a GE (Jordi
Flores), ;http://free.primarypad.com/p/Criteris_acceptaci%C3%B3_MS_a_GE
+ Sistema mutualista mancomunat (Jordi Flores),
http://free.primarypad.com/p/Sistema_mutualista_mancomuna
+ Sistema de cotitzacions i prestacions activistes (Jordi Flores),
http://free.primarypad.com/p/Sistema_de_cotitzacions_i_prestacions_activistes
+ Oficina empoderament econòmic (Jordi Flores), --> S'ha revisat per enfocar-la cap a la
dinamització de projectes productius, amb una visió més propera a un projecte comú.
http://free.primarypad.com/p/Oficina_empoderament_econ%C3%B2mic
+ Distribució del pressupost CIC 2016-2017 (Jordi Flores),
http://free.primarypad.com/p/Distribuci%C3%B3_pressupost_CIC_2016-2017
+ Visió i objectius CIC 2017 - pressupost (Hèctor) http://free.primarypad.com/p/Visi
%C3%B3_i_objectius_CIC_2017_-_pressupost
+Empoderament territorial desde las Ecoxarxas (Juan Carlos):https://engremiat.titanpad.com/63
+Proposta reducció aportació socis autoocupats, (Artu),
http://free.primarypad.com/p/proposta_reducci%C3%B3_aportacions_autoocupats
S'ha proposat obrir un pad per a cada proposta i treballar-les de forma col·lectiva. Al costat de cada
proposta trobareu l'enllaç al seu propi pad. (No oblideu escriure el nom i escollir un color.)
+ Es proposa fer un pad per treballar una acollida econòmica coordinada des de l'Oficina
d'empoderament econòmic:
http://free.primarypad.com/p/DiscursoOEE
Hi ha hagut diverses aportacions en forma d'idees o propostes sense desenvolupar:
- Aturar o reduir assignacions en MS a la CIC, o condicionar-les a un pla de sanejament que
elimini el dèficit estructural de la CIC el 2017.
- Revisar assignacions de persones no recíproques (no han dut a terme les seves tasques de
forma reiterada sense justificació; s'està treballant una proposta econòmica de revisió del protocol
de manca de reciprocitat en un altre grup de treball). Es compartirà al grup de Telegram.
- Acceptar el 100% en MS des de la CIC a socis i membres amb assignació en MS (s'explica que
l'acceptació universal pot generar desequilibris i que cal aplicar criteris clars i aprovar recolzaments
excepcionals en assemblea).
- Acceptar MS en 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 productors afins.
- Revisió legal: fomentar l'ús de la moneda social, els intercanvis i els grups de consum per
reduir el pagament d'impostos.
- Reforçar i activar eines de pagament i de finançament alternatives (Coopfunding, CASX i
passarel·la de pagaments amb targeta/caixers)
- Finançament de les eines cooperatives segons el pes pressupostari (ingressos) de les
cooperatives bioregionals.
- Recollir necessitats de les bioregions i de les comissions globals per completa-ne la
descentralització i empoderament el 2017 i dotar les partides de recursos adients.
4- Recull d'opinions sobre propostes presentades (20-30 minuts de debat)
Es considera necesari fer un recull sintètic amb totes les propostes classificades per àmbits,
indicant-ne repercusió en el pressupost i una previsió de temps d'implementació.
Es comenta que seria recomanable treballar les propostes conjuntament per trobar un encaix que
les faci compatibles (en la mesura que totes fan referència a objectius i prioritats). Segons avanci el
treball d'aquest grup, es poden anar ajustant o equilibrant les dotacions previstes, segons les dades
estimades de pressupost disponible pel 2017.
5- Recull de noves idees (propostes sense desenvolupar)
(10-15 minuts: 1 minut per a noves idees a treballar que puguin desenvolupar-se en forma de
noves propostes)
- Rebaixar quota mínima soci autoocupat: 45 euros (individual) i 75 euros (col·lectiu) (ara
tothom paga 75 euros)
6- Convocatòria de les properes reunions presencials: bioregions sud i nord
Vilafranca del Penedès: dimecres, 22 de febrer (matí) (enviarà convocatòria a llista bioregió sud)
Sant Celoni: divendres, 3 de març (tarda) (enviarà convocatòria a llista bioregió nord)
Fins a la propera reunió presencial, continuem parlant al grup de Telegram del Sistema Econòmic:
https://t.me/joinchat/AAAAAEIhDPG-rV1zLm7VIw
(L’enllaç anterior és una invitació que permet afegir-se de forma automàtica al grup de telegram.)

