Assemblea permanent de la Bioregió Sud de la CIC
Dimarts, 22 d'agost 2017.
Tortosa

--Ordre del dia:
09:30: Benvinguda
10:00: Regim intern.
14:00: Dinar (Pa&Porta: Cadascú porta algú, i ho compartim)
16:00: GLOBAL_Revisió de temes globals_Descentralització CAC
19:00: Fi de l'assemblea.
----Iniciem a les 10:30h.
Assistents: Lucie, Xarli, Noe, Maria, Roger, Elena, Kel.
On line: Natalia, Aleix, Carles.
Xarxes participants: Roure Blau, Xarxa ECO, Ecoxarxa Anoia, Ebre i Penedes.
Acta: redacció compartida pels assistents.
Torns: Xarli

0.
Fem un petit repàs de la darrera permanent de juliol, ja que es va perdre
l'acta.
S'havien proposat fer grups de treball per:
- consum: subministrament i distribució
- auto-ocupats (treball associat),
- faltes lleus,
- els valors de la revolució integral.
Aquell dia pel matí vam anar al notari les sòcies fundadores i només es va
treballar una mica el reglament intern de la part de consum:
- S'ha parlat que, a banda de l’aportació d'alta per a ser soci de consum hi
hauria una quota mensual que podria ser abonada anualment. S'ha d'acabar de
treballar quina serà la quota. Es proposa que la quota sigui de 30 UM anuals i
s'ha de treballar que cobreix aquesta quota, es va aprovar.
Des de les Ecoxarxes ens informen del funcionament del rebosts que tenen un
grup de consum:

- Els intercanvis entre rebosts els faran sense marge d'auto-sostenibilitat
(preu productor). Mínims i màxims de marge d'auto-sostenibilitat dels
rebostos, entre un 0% i un 15%
Els rebosts son auto-sostenibles i autogestionats per les usuàries a traves
del marge d'auto-sostenibilitat.
- Proposta per a les Ecoxarxes: Pensem que seria convenient que tant sols hi
hagi un soci consumidor per rebost o grup de consum. La XIA proposa a les
Ecoxarxes que tinguin un grup de consum dintre del projecte rebost, la
possibilitat de tenir com a mínim un soci de consum per cobrir les necessitats
legals d'abastiment i distribució de les compres col·lectives (s'entén que
s'utilitzara el NIF de la coop per la seva gestió i comptabilitat).
------fi del repàs-------Nota d'avui : La Maria exposa que ens pot perjudicar perquè tindríem molts
pocs socis consumidors en comparació amb els de treball.
Proposta: cada soci de treball sigui de dret un consumidor també. S'aprova
per consens.
1.
A petició d'en Carles i l'Aleix s'avança el punt de descentralització CAC, ja
que han de marxar a les 12h.
Després de l'exposició de la informació que va enviar la CAC, via CCGC
(comissió de coordinació global confederada), amb destinació a la Bioregió
sud per la CABsud, entrem a debatre els temes referents a les preguntes que
demanda el document.
- Qüestions que la CAC trasllada a l’assemblea de la BRG-SUD per a rebre
resposta clara i concreta i exposar a permanent CIC per a decisió sobre
descentralització CAC:
1- L’assemblea de la BRGSUD vol administrar la seva CAB utilitzant SCADI?
Nota: Si es que no, automàticament la CIC global hauria de deixar de finançar
les formacions CAC rebudes o impartides pels membres de la CAB SUD (els
membres de la CAB NORD son qui imparteix les formacions als de la CAB

SUD)
- No, no sabem si utilitzarem l' SCADI a nivell Sud i amb les formacions
que hem rebut ja en tenim prou per a poder relacionar-nos amb la CAB
Nord via SCADI.
2- L’assemblea de la BRGSUD vol aplicar el model CAC descrit en el
document ‘El Cicle de la CAC' (base del material de la formació acordada de
l’equip CABSUD) ?
Nota: Si es que no, en el moment de la descentralització, la CIC hauria de
deixar de finançar les tasques de l’equip CAB que es van aprovar a la
reestructuració de comissions del juliol del 2017, ja que aquestes son
totalment intrínseques al model de la CAC actual.
- No, s'ha provat el model aquest darrer any i veiem que no es
sostenible en el nostre territori.
3- L’ assemblea de la BRGSUD vol ser destinatària d’una part del fons de
liquides de la CAC, quan es realitzi la descentralització de la CAC?
Notes: Si es que sí, caldria que presentés a la permanent de la CIC una
proposta sol·licitant l’import que consideri convenient, i amb els arguments
que consideri convenients.
Si es que sí, també caldria que fes una proposta de devolució a CIC i CASX.
- No, preferim destinar aquests diners a pagar la part proporcional del
deute de la Bioregió Sud (necessitem més detalls del deute per part de
la CAC global)
4- L’ assemblea de la BRGSUD vol ser destinatària d’una part del fons de
recolzament de la CAC, quan es realitzi la descentralització de la CAC?
Notes: Si es que sí, caldria que presentés a la permanent de la CIC una
proposta sol·licitant l’import que consideri convenient, i amb els arguments
que consideri convenients.
- No, preferim destinar aquests diners a pagar la part proporcional del
deute de la Bioregió Sud (més detall CAC global).
5- L’ assemblea de la BRGSUD està d’acord en que si existeix una Central

d’Abastiment Bioregional, aquesta ha de dependre de la seva bioregió
(principis, finançament, etc...) i no del nivell global de la CIC com fins ara per
mitjà de la CAC?
Notes: Si es que si, els recursos que rebi la CABSUD del global (si es el cas),
hauran de ser canalitzats sempre des de l’assemblea bioregional, ja siguin
destinats a assignacions, despeses, fons de liquidesa, fons de recolzament,
etc... de la CABSUD
- No, perquè la Bioregió no financia projectes, cada un haurà de ser
auto-sostenible i autogestionat. L'assemblea del grup CAB SUD és
sobirana sobre el seu funcionament, tot i que sempre informarà a
l'assemblea bioregional de les seves propostes i del seu
desenvolupament.
Les propostes concretes de funcionament sortiran del grup de CAB Sud i
no de l'assemblea permanent Bioregió Sud.
Notes:
- Les companyes Helena i Aleix transmeten que renuncien a las seves
assignacions a partir d'agost inclòs ja que s'implicaran en construir el nou
model de CAB SUD que no compleix amb els requisits del global.
- En Kel anuncia que plegarà de la CAC a partir d'octubre. Des de l'assemblea
BRSud veiem que es important que es pugui mantenir la seva assignació a
nivell global aquest 3 mesos per la bona realització del cicle de la CAC.
- No volem trencar les relacions Sud-Nord a nivell de distribució de productes
CAC. Però demanem que si es fan comandes al Sud amb percentatges molt
alts de MS, la Bioregió consumidora ha de poder recolzar directament amb
productes a les productores (sigui de la Bioregió que sigui). Es prioritzaran
sempre que es pugui els intercanvis directes. El grup de CAB Sud farà
propostes concretes en aquest sentit.
2.
Regim intern
El Roger ens fa un resum de temes legals sobre l'eina jurídica traslladat
des de les formacions de CoopCamp (s'adjunta l'esquema).
Veiem que hi ha confusió entre treballadors, socis treballadors associats
(auto-ocupats), treballadors interns...

Hem de tenir clar que el regim intern laboral ha de decidir una sèrie de criteris
sobre el soci treballador però els treballadors estan regulats per conveni.
2.1. Sector de socis treballadors (regim intern: matèries que podem
regular):
Sorgeixen preguntes que generen les següents respostes consensuades:
- Tindrem socis treballadors a temps parcial: si, tindrem socis treballadors
a temps parcial.
- Organització del treball: segons l'activitat, les capacitats i la situació
personal i familiar de cada soci .
- Jornada laboral i descans setmanal: segons organització de cada activitat
respectant dos dies de descans setmanal mínim. Cada 5 dies de treball, 2 de
descans mínim. De dilluns a Diumenge.
- Festes laborals i vacances: 14 dies al any (el mínims) segon activitat i
situació personal, bàsicament les que hi ha al calendari (si una sòcia ha de
treballar en festiu, serà substituïda amb un altre dia de descans). Els socis

treballadors podem disposar de 30 dies naturals de vacances.
- Classificació professional i criteris retributius: Dins dels sistema just al
que volem arribar, no establim classificacions professionals, ja que tots els
socis treballadors aporten segons les seves capacitats, la seva màxima
competència. No farem distincions en funció de l'activitat, ja que tots
treballen per al bé comú. Establim per a socis treballadors 400€ com a sou
mínim.
- Mobilitat funcional i geogràfica: encara que l'activitat principal sigui a
Catalunya, per raons de les nostres activitats contemplem el desplaçament a
altres comunitats i a l'estranger.
S'obre un debat sobre la possibilitat d'acceptar socis que estiguin rebent ajut
estatals:
Pensem que tots els socis treballadors han de poder viure del seu projecte.
Però els projectes no sempre donen l'economia suficient i per això molts d'ells
sol·liciten ajuts. La Maria comenta que percep aquesta com una realitat local.
Es proposa acollir aquestes persones amb l'opció de ser sòcies en període de
prova durant un any, ja que en el moment de ser sòcies treballadores perdrien
els ajuts, però cercant una manera d'equilibrar la reciprocitat amb la
cooperativa.
Amb treballadors en període de prova podem tenir gent que pugui rebre ajuts
públics. Aquests treballadors no poden ser socis treballadors però sí socis de
consum.
Està clar que aquestes persones reben un sobresou en comparació amb les
que no reben cap ajut de l'Estat i no ens sembla just que tinguin els mateixos
serveis que els altres al mateix preu. Es parla que aportin hores de treball a la
cooperativa o que paguin la quota 100% euros o que paguin més de quota.
L'assemblea demana al grup de treball corresponent que faci propostes al
respecte. No es decideix avui la fórmula.
Els estatuts diuen que els socis treballadors tenen un període de prova de
d'un any per tots. Tenir un any de prova és una molt bona pràctica en tot cas,

tant per a socis treballadors o no perquè ens permet conèixer al soci i permet
al soci entendre els valors de la cooperativa.
És important que les persones vegin la cooperativa com a una eina alternativa
i no com un complement.
2.2. Quotes segons tipus de socis
2.2.1. de consum.
Quota de alta: En euros. 30€ (estatuts)
Quota mensual (o anual): 2,5 unitats monetàries (o 30 anual)
2.2.2. de treball associat (per defecte és també soci de consum).
Quota de alta: En euros. 60€ (estatuts)
Quota mensual Proposta: 25 UM + X€ que depenen del servei al treballador.
S'aproven les quotes mensuals, i es proposa la seva destinació.
Esquema proposat pel grup de treball de com destinar els recursos
d'aquestes quotes mensuals:
1- Administració:
- actualitzacions programes comptables
- acompanyament gestions (gestions de cooperativa i extra cooperativa i
consultoria per a sòcies).
- Laboral (nòmines, comptabilitat amb impostos i gestions
administratives de sòcies)
- Administrativa (tpvsol (tiquet y factures)_nominasol i contasol i
ordenar les factures per sectors)
- línia de telèfon (telefon fix principal amb internet [2 unitats], telèfon
mòbil auxiliar [4 unitats]
- gestions bancàries
- caixa de resistència
- transport
2- Xarxes (Domini XIA: sub dominis, emails_llistes de correu, servei tècnic i
acompanyament informàtic. IntegralCES: quota anual i suport)
3- Benestar (desenvolupament projecte benestar, mútua,...)
4- Consum integral (coordinació compres col·lectives)

5- Enxarxament (acollides en nuclis territorials [Tarragona, Cervera i
Vilafranca], seguiment projectes, respondre dubtes [correu, telèfon],
actualització base de dades i seguiment i flux moneda social).
6- Fires i esdeveniments (organització de l'assemblea ordinària anual en el
marc de jornades assembleàries → proposta: pot ser en el solstici de juny).
S'acorda estudiar en més detall l'ús del pressupost generat per la quota
mensual de consum que, en tot cas, haurà de ser una decisió de l'assemblea i
estarà destinada al comú.

3.
Temes varis:
La Lucie exposa que té ganes de concentrar-se en lo local, i en la seva vida
personal i, de conseqüència, comunica que deixarà de participar en les
comissions globals (gestió econòmica i acollida) des de setembre inclòs.
A les 19h donem per tancada l'assemblea.
Pròxima convocatòria pel dimarts 19 de setembre a San Jaume de Sesoliveres.
---- Final------

