ASSEMBLEA PERMANENT BIOREGIONAL SUR DE LA CIC
DIA I HORA: Dimarts, 20 de Juny de 2017 de 10:00 a 16:00 hores.
LLOC: El Canós
---------------------------------------------------Ordre del dia:
0- Acta constitucional La Xia
1- CAB
2- Proposta d'eines bancàries i fons de liquiditat bioregional de 6000 euros amb Bank of the
Commons:
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/nous_serveis_bancaris_v3.pdf
3-Firem
4-Debat sobre la política de la futura eina (àmbit de facturació geogràfic, subvencions, activitats
cobertes, a que destinarem els nostres fons econòmics?)
5-LOCAL: BREU repàs sobre l'activitat més destacada a les diferents xarxes locals de la bioregió
sud.
6-GLOBAL: Revisió de temes globals que ens traslladen altres bioregions.
3.1.- Revisió de CCGC: http://free.primarypad.com/p/proposta_CCGC_revisio_1
3.2.- Escenaris reducció d'assignacions:
http://free.primarypad.com/p/escenaris_reduccio_assignacions
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciem a les 10:50 hores.
Assistents : Joan, Luzi, Jordi, Artur, Ariel, Kel, Jordi, Maria, Xavi, Roger, Angel, Elena, Natalia,
Xarli, Cris, Noe, Aleix, Carles, Koke, Octavi i Ana.
Xarxes participants: Roure Blau (Cervera), Xarxa ECO TGN, Ecoxarxa Anoia, Ecoxarxa Ebre,
Ecoxarxa Penedes
Acta: Luzi i Roger.
Torns: Xarly
Temps: Kel i Ariel
----------------------------------------0- Acta constitucional
Es fa un repas dels estatuts en les parts que hem de consensuar i deixant els minims que no podem
tocar per llei.
Es fan alguns canvis :

*especificacions al Article 2 "Objecte" d'algunes activitats que no estaban apuntades
*canvis en Quant a la aportacio de capital social mínim
A nivell intern parlem dels socis col.lectius abans contemplats en la CIC. Veiem que per llei cada
persona membre d'un col.lectiu que voldrà ser soci de trabai asociat haurà de pagar la quota d'alta.
Fem un debat sobre aquest punt perque podria representar un alta molt cara per els col.lectius.
Pensem que podriem inventar una manera per a que aquesta alta sigui una aportacio directa pel
col.lectiu. Es parla d'utilitzar aquest fons d'alta directament per invertir en el propi collectiu en
forma de material o algo que pugui necessitar.
*es proposa rebaixar la durada del mandat del consell rector al mínim possible per llei : 4anys
A nivell intern, volem intentar canviar cada any com a mínim una persona del consell rector per que
la tasca sigui rotativa. Tindrem que informar-nos bé per averiguar si no hi ha un cost elevat per
aquest tràmit.
A continuacio establim les primeres persones voluntaries per ser membres del consell rector :
President : Octavi
Natalia: Vice-president
Xarli: Secretari
Roger. Interventor de comptes
Es firmen els estatuts per la casi totalitats dels assistents. Decidim anar al notari a Taragona ja que
tots tenen gairebé els mateixos preus i Tarragona es mes central per tothom. Aurem d'anar a firmar
tots al davant del notari per fer efectiva la presentació.
Xarli s'encarregará de parlar amb el notari per que ens dongui hora.
1- CAB
La CAB ens informa que tenim unes 1000UM recolzades per CIC que no hem fet servir. Caldria
decidir que volem fer si no volem perdre aquesta oportunitat. El grup CAB s'ha reunit i proposa :
- comprar oli d'oliva a repartir
- comprar tomàquet fresc per fer conserva i redistribuir-ho despres en la Bioregio
Helena afegeix que primer voldrien parlar amb les productores que han generat aquests ECOs
recolzats per sapiguer si els interessaria comprar oli o tomàquet en conserva abans de tots. Pensa
que no tindria sentit fer servir aquest recolzament si no fos per poder retornar algo a les productores
que tenen saldo acumulat.
Es comenta que tal i com esta el pressupost de la CIC tampoc es sap si aquest recolzament segueix
disponible.
Decidim que en tot cas es pot fer una proposta oberta a l'assemblea permanent de la CIC per a que
la CABsud pugui gestionar aquest pressupost d'accord amb les productores. Si el saldo ja no esta
disponible ens ho faran saber en aquest moment.
2- Comptes bancàries i fons de liquiditat bioregional de 6000 euros amb Bank of the Commons:
http://bioregiosud.cooperativa.cat/docs/sistemaeconomic/propostes/nous_serveis_bancaris_v3.pdf
Es veu bastant clar que l'eina que estem construint hauria de poder oferir servei bancari per qui ho
necessiti. Molts socis poden necessitar comptes pel seu projecte amb acces a tarjeta i lectors de
targetes.
Tot i així som conscients de que necessitarem establir criteris clars d'us i relació amb la gestoria de

LaXIA.
A continuacio en Jordi ens presenta mes en detalls la proposta que té en aquest sentit.
Per una banda tenim la possibilitat de cobrar un fons de liquides de 6000€. Aquestes unitats son en
realitat faircoins disponibles per convertir en €. Provenen de : 2000UM que s'auran d'haver tornat a
la CIC (ni ha 2000 mes disponibles per cada Bioregio)+ 4000UM de donacio.
Per poder fer us d'aquest fons aurem d' obrir compte a Banks of Commons a nom de la cooperativa.
Aquest banc ens podria oferir servei de tot tipus com tindre targetes, lectors de targetes, utilitzar
aplicatius mòbils per gestió bancaria, vendes online...Tots els socis es podrien beneficiar d'aquests
serveis sense tindre la obligacio d'utilitzar cryptomonedes.
Jordi, des de la descapitalizadora s'ofereix a donar formacio als socis interessats. Qui vulgui utilitzar
aquestes eines pagara directament el servei (% de cada transaccio?) i financiara al mateix temps a la
descapitalizadora.
Es consensua acceptar la donacio i l'alta a bank of Commons.
3- Firem.
Es debat sobre el paper de l'artesa/firaire, les compres col·lectives, la promoció dels
productes/serveis que produim. Des del grup de treball es continuara amb el desenvolupament del
projecte.
Es proposa que el tercer dimarts de cada mes, sigui la data fixa de les assemblees. La Ràpita
s'ofereix per acollir l'assemblea del 18 de juliol.
Cap a les 17:00 h finalitza l'assemblea i els punts no tractats es posposen per la pròxima.
----

